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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sveriges befolkning lever längre. År 2013 dog tre miljoner människor i världen 

av KOL. Då symtom som andfåddhet och hosta ses hos patienterna behöver de utbildning i 

egenvård för att hantera dessa. Den viktigaste åtgärden är rökstopp och att utföra egenvård 

för att bevara sin hälsa. Problem: Då patientgruppen växer kommer ett ökat behov av 

utbildning för patienterna i egenvård. Sjuksköterskor träffar KOL patienter i många 

sammanhang och behöver kunskap i hur de kan identifiera egenvårdsbrist för att stötta 

patienten. Metod: Allmän litteraturöversikt. 13 artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats 

granskades. Syfte: Att skapa en översikt över egenvårdsutbildningens effekter för patienter 

med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Resultat: Egenvårdsutbildning gav patienterna 

verktyg att hantera sina symtom samt att genom fysisk aktivitet bibehålla en ökad 

ansträngningsförmåga. Det sågs minskat behov av att söka läkarvård efter genomgången 

egenvårdsutbildning. Äldre upplevde god förmåga att utföra egenvård. Försämrad egenvård 

sågs initialt hos patienter som vårdas av nära anhörig. Patienterna önskade utbildning av 

vårdpersonal på ett lättförståeligt språk. Slutsats: Utbildning i egenvård förbättrar 

patientens förmåga att hantera sin sjukdom och resultatet ger sjuksköterskan kunskap om 

vikten av att utbilda patienten. 

  

Nyckelord: Egenvårdsförmåga, fysisk aktivitet, kronisk obstruktiv lungsjukdom, Orems 

egenvårdsteori, symptomlindring, utbildning. 

  



ABSTRACT 

 

Background: Sweden's population is living longer. In 2013, three million people died 
worldwide from chronic obstructive pulmonary disease (COPD). When symptoms such as 
shortness of breath and cough seen in these patients, they need education in self-care to 
manage these. The most important is cessation of smoking and to do self-care acts to 
maintain health. Problem: As this population grows, an increasing need for education in 
self-care is at hand. Nurses meet COPD patients in many contexts and needs knowledge of 
how they can identify any self-care deficiency in order to educate the patient. Method: 
General literature review. 13 articles with both qualitative and quantitative methods were 
analyzed. Purpose: To create an overview over the effect of education in self-care for 
patients with chronic obstructive pulmonary disease. Results: Self-care training gives 
patients tools to manage their symptoms and, through physical activity, maintaining a 
greater effort capacity. It was also seen reduced need to seek medical treatment after 
completing the self-care education. Older patients experienced good capacity to preform self-
care actions. Decrease in self-care actions was initially seen when the patient was cared by a 
close relative. The patients want education by dedicated health care staff in an easy way to 
understand.  Conclusion: Training in self-care improves the patient's ability to manage 
their disease and the results provide nurses knowledge on the importance of educating the 
patient in the COPD disease. 
 
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, education, physical activity, Orem self-
care theory, self-care ability, symptom relief. 
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1 INLEDNING 

Sjuksköterskans uppgift är bland annat att förmedla och utbilda patienter i egenvård. För att 

hjälpa någon att erhålla kunskap för att bevara sin hälsa krävs tid, engagemang och kunskap. 

Egenvård gör de allra flesta varje dag utan att tänka närmare på det då vi tränar, äter bra mat 

och tänker på att kroppen behöver återhämtning. Har någon en kronisk sjukdom kräver det 

att individen dagligen och ibland flera gånger per dag utför handlingar för att bevara sin 

hälsa. I mitt dagliga arbete träffar jag patienter med Kronisk obstruktiv Lungsjukdom (KOL) 

och stöttar dem i sin egenvård. De behöver få utbildning om sin sjukdom och vad de kan göra 

för att bevara sin hälsa, livskvalitet och lungfunktion.  

Min förhoppning är att genom att göra denna litteraturöversikt få kunskap om den forskning 

inom vårdvetenskap som finns om egenvårdens effekter vid KOL. Då befolkningen i Sverige 

och världen blir allt äldre kommer denna patientgrupp växa och då behöver sjuksköterskan 

vara beredd på att ta hand om denna patientgrupp och deras behov av stöd och utbildning i 

egenvård.  Som sjuksköterska behöver jag kunskap om egenvård och förmåga att förmedla 

den till patienten efter att ha gjort en bedömning om vad hen behöver utbildning inom. 

Ekonomin hos landets landsting är ansträngda och vårdplatserna är idag för få för att alla 

som behöver vård skall få en plats. Detta gör att patienten själv behöver ta ett ännu större 

ansvar över sin egenvård. Av den anledningen krävs det stora insatser i prevention och mer 

krav på öppenvården att ge patienten verktyg att själv hantera sina försämringsperioder 

(exacerbationer) som vi vet ofta kommer i samband med infektioner. Som sjuksköterska har 

jag en stor möjlighet att stötta och utbilda patienter med KOL i egenvård för att minska 

lidande och stärka känslan av kontroll av sjukdomen. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs sjukdomen KOL, symtom, behandling, egenvård, hur det är att leva 

med KOL och att vara anhörig. Avslutningsvis beskrivs vårdvetenskapligt perspektiv och 

problemformulering. 

2.1 Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom 

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) definieras som en kronisk inflammation i de små 

luftvägarna med eller utan destruktion av perifer lungvävnad (Sandström & Eklund, 2009). 

Enligt World Health Organisation (WHO) har, globalt sett, tre miljoner människor avlidit i 
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KOL år 2013 (World Health Organisation, 2015). I Sverige har ungefär 400 000 – 700 000 

personer diagnosen KOL (Svensk Lungmedicinsk Förening, 2014b). Lungfunktionen börjar 

minska hos människan redan vid 30 års ålder på grund av försämrad vävnadselasticitet 

(Hedenstierna, Hedenström, & Bäcklund, 2000). När människan andas fastnar olika slags 

partiklar i luftvägarnas slem. Slemhinnan i luftvägarna är täckta av cilier som har små utskott 

som rör sig spontant i riktning mot munhålan. På så sätt transporteras slem upp från 

lungorna. Vid vissa lungsjukdomar är den så kallade mukocilliära transporten nedsatt och 

det leder till slemstagnation (Olséni, Wollmer, & Forss, 2003). Skadliga partiklar fastnar då i 

slemmet, som kan leda till infektioner. När personer med lungsjukdomar drabbas av 

upprepade lunginfektioner, försämras i regel lungfunktionen och därmed personens 

livskvalitet (Sandström & Eklund, 2009).  

Sjukdomen delas in i fyra stadier från ett till fyra (I-IV) då I är den mildaste formen och IV 

den svåraste. För att få diagnosen KOL görs en lungfunktionstest där lungornas volymer 

mäts. Den volym som kommer ut under första sekunden under en forcerad utandning kallas 

FEV1 och beräknas utifrån patientens längd, vikt och ålder. Det värde som framkommer 

jämförs med det förväntade värdet (1,0) och om det är mindre än 0,7 diagnostiseras det som 

KOL (Hedenstierna et al., 2000). 

2.2 Symtom vid KOL 

Symtom vid KOL är varierande beroende på graden av sjukdomen. Dyspné, onormalt mycket 

slem i luftvägarna, kronisk hosta och trötthet är några av de vanligaste symtom som 

patienten med KOL besväras av enligt WHO (World Health Organisation, 2015). Försämrad 

ansträngningstolerans och trötthet är ett symtom som blir tydligare ju svårare grad av 

sjukdomen patienten har. Patienter förlikar sig ofta med att de skall vara trötta och de 

upplever det som en naturlig del av sjukdomen. Patienterna fortsätter många gånger att leva 

som de brukar trots att de känner av trötthet. De kan ofta beskriva att deras trötthet och 

uthållighet varierar extra mycket om luften är kall, rå eller fuktig (Stridsman, Lindberg, & 

Skär, 2014). Då symtomen kan variera från dag till dag på grund av att vädret ibland slår om 

från kallt till varmt på kort tid gör att det är svårt för den sjuke att planera fysiska aktiviteter 

långt i förväg. Planer görs med en vetskap om att de kan behöva ändras med kort varsel på 

grund av dagsformen. Patienter med KOL besväras av slemstagnation som leder till ihållande 

hosta och ökade besvär från luftvägarna. Hostan är ett socialt hämmande symtom då 

patienterna undviker tillställningar som teater, bio och opera eftersom de är rädda att hostan 

skall störa.  Dessa symtom kan minska när patienterna får hjälp av fysioterapeuter att lära sig 

att utföra daglig andningsgymnastik för att evakuera slem på ett skonsamt sätt och då även 

minska hostan. Hjälpmedel kan behövas som till exempel rullator då behovet att stanna och 

hämta andan kan inträffa där det inte finns bänkar att vila på (Olséni et al., 2003). Det är inte 

ovanligt att patienter med KOL blir deprimerad då arbete, fritid och socialt umgänge 

påverkas och kan leda till isolering från omvärlden. Arbetsoförmågan kan ge en känsla av 

misslyckande och en upplevelse av att inte bidra till samhället vilket ger ytterligare en känsla 

av utanförskap och isolering (Svensk Lungmedicinsk Förening, 2014b). 
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2.3 Behandling vid KOL 

Den absolut viktigaste behandlingen är rökstopp, om patienten är rökare (Sandström & 

Eklund, 2009). Det är det enda som kan minska progressen av sjukdomen samt att de som 

fortsätter att röka har större sannolikhet att oftare få exacerbationer (Cornforth, 2013). 

Motiverande samtal med utbildad sjuksköterska eller undersköterska används för att stötta 

patienten i dennes beslut att sluta röka. Då styrs samtalet av patienten och var den befinner 

sig i sin process att sluta röka. Det finns även läkemedel på recept och receptfritt som 

patienten kan använda för att minska röksuget. Rökavvänjning är en av de mest 

kostnadseffektiva insatser som sjukvården gör (Svensk Lungmedicinsk Förening, 2014a). 

Grundmedicineringen vid KOL, enligt svensk lungmedicinsk förenings (SLMF) nationella 

vårdprogram för behandling av KOL, är inhalationsmedicin med luftrörsvidgande effekt och 

kortison. Vilken ytterligare behandling patienten får beror på i vilket stadium av sjukdomen 

patienten är. Vid exacerbation i samband med infektion i luftvägarna ges antibiotika. Odling 

på slemmet för att se vilken bakterie som finns i lungan är önskvärt för att rätt antibiotika 

sätts in men de vanligaste orsakande bakterierna är Heamophilus och Pneumokocker 

(Svensk Lungmedicinsk Förening, 2014b). Hos en del vårdgivare erbjuds KOL- skola för 

patienterna. Det som i flera sammanhang kallas lungrehabilitering. Utbildningen sker i 

grupp om åtta till tio patienter. Utbildningen innehåller föreläsningar med genomgång av 

lungans fysiologi och sjukdomslära; läkemedel vid KOL; fysisk aktivitet både teoretisk och 

praktisk; livsstils förändring med rökstopp, kostens betydelse; möjlighet till stöd och hjälp av 

kurator (Olséni et al., 2003). Individuell kontakt med fysioterapeut ges under eller efter 

KOL- skolan för genomgång av slemmobilisering och andningsteknik för att patienten skall 

kunna hantera sin ökade slemproduktion och dyspné samt för att få träningsprogram för att 

träna upp muskler och främja ansträngningstoleransen. I grupp ges då möjlighet för 

deltagarna att ställa frågor och diskutera sin sjukdom med varandra och sjuksköterskan. 

Förutom sjuksköterska deltar även läkare, fysioterapeut, kurator och arbetsterapeut för att ge 

sin del av egenvårdsutbildning vilket gör att deltagarna har möjlighet att ställa frågor till flera 

professioner (Olséni et al., 2003). 

2.4 Egenvård vid KOL 

Egenvård definieras som åtgärder patienten själv kan göra vid enklare sjukdomstillstånd 

(Nationalencyklopedin, 2015a). Vidare används termen exacerbation som enligt medicinsk 

terminologi betyder försämring eller förvärring, ibland tillfälligt, av ett sjukdomsförlopp 

(Nationalencyklopedin, 2015b). Patienter med KOL behöver dagligen övervaka eventuella 

symtom på försämring. Det slem som de hostar upp bedömas om det ökat, ändrat färg eller 

konsistens. Hur andfådda de är när de utför sina dagliga aktiviteter (Olséni et al., 2003). I 

tidigare forskning om egenvård anses det viktigt att patienterna sätter upp individuella mål 

och en plan med sin egenvård. Detta för att kunna hantera sina symtom och agera vid 

exacerbationer (Bourbeau, 2008; Nici et al., 2006).   

Cornforth (2013) beskriver i sin litteraturöversikt relationen mellan egenvård och kaos- 

komplexivitetsteorin. Då patienter med KOL har ett mångfacetterat vårdbehov behöver 
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hälso- och sjukvården förstå den komplexitivitet som sjukdomen innebär. Det kan vara både 

yttre och inre faktorer hos patienten och vårdgivaren som påverkar egenvården. Mycket 

information om egenvård sker på besök hos läkare eller sjuksköterska. Besökstiden kan vara 

kort och fylld med avbrott (telefonsamtal, sökare m.m.) samt att dagsformen hos både 

patient och vårdgivare kan påverka resultatet av besöket. Vidare skriver författaren att den 

kroniskt sjuke patienten kan ses som komplex då den är unik, självständig och egenvårdande 

varelse (Cornforth, 2013). 

Patienten behöver kunskap om sin sjukdom och hur den påverkar det dagliga livet. Egenvård 

blir utförd först när patienten blir engagerad i egenvårdshandlingar som de vet hjälper dem 

att kontrollera och förhindra försämring av deras sjukdom. Genom att aktivera patienten i 

sin sjukdom förbättras kommunikationen till sjuksköterskan så att frågor om livsstil och 

prioriteringar ställs (Bourbeau, 2008).   

2.5   Att leva med KOL 

Att samexistera med sin KOL sjukdom är ett unikt dilemma för varje patient. De löser 

individuellt de problem som uppstår i vardagen. Det kan beskrivas genom att en balans 

mellan att gömma och slåss. Då symtomen i början av sjukdomen kom smygande och tolkas 

som förkylning eller dålig kondition för att sedan i svårare stadie aktivt bekämpa sina 

symtom för att leva ett så normalt liv som möjligt (Cooney et al., 2013). Författarna skriver 

vidare att det är en daglig kamp att leva så normalt de kan trotts sin sjukdom.  Det är inte 

ovanligt att omgivningen har en bristande förståelse för den KOL-sjuke då den anhörige i vila 

ser opåverkad ut. Det är först när patienten anstränger sig som symtomen visar sig (Svensk 

Lungmedicinsk Förening, 2014b). 

Andfåddheten beskrivs som det vanligaste och mest försvagande av symtomen som kommer 

av sjukdomen. Den finns med i alla aktiviteter och gör individen uppmärksam på kroppens 

förmåga och tillstånd. Andfåddheten upplevs som ångestskapande och leder till en ond cirkel 

som är svår att bryta. Ibland vakar patienterna på natten av sin andfåddhet och det beskrivs 

extra ångestfyllt. En känsla av isolering finns då fysiska begränsningar gör att de inte kan 

fortsätta med tidigare aktiviteter och intressen (Disler et al., 2014; Ek, 2010). Andfåddheten 

är också socialt begränsande och hindrar patienten att umgås med familj och vänner. Den 

kan leda till att hjälpmedel som rullator behövs eller personlig hjälp med hygienen för att 

vardagen skall fungera (Ek, 2010). 

Tröttheten gör att rutiner måste ändras och anpassas efter den förmåga som finns kvar. Det 

skapar en stor frustration då symtomen inte är konstanta utan ändrar sig efter dagsformen. 

Det som individen kunde göra ena dagen är kanske omöjligt veckan efter. Det upplevs av 

patienten som svårt att förstå och acceptera (Disler et al., 2014). 

Patienter med Diagnosen KOL upplever det som en skamfylld sjukdom. Många har rökt och 

då orsakat sin sjukdom. Det är även vanligt att en känsla av oduglighet och misslyckande 

finns hos den sjuke. De upplever sig inte vara en fullvärdig del av samhället längre eller att de 

får stöd från sin sociala gemenskap. En känsla av att behöva ursäkta sig för att själv ha 
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åsamkat sig sjukdomen framkommer och då beskrivs känslan av att vara flykting i sitt eget 

liv. De känner även skuld från vårdpersonal som lägger stor vikt vid samtalet om rökning 

vilket patienten upplever som brist i empati då de ville få möjligheten att diskutera även 

andra orsaker till sin sjukdom. Även i sociala sammanhang kom rökning på tal vilket gör att 

patienterna känner sig illa till mods (Halding, Heggdal, & Wahl, 2011; Svensk Lungmedicinsk 

Förening, 2014b). 

2.5.1 Att vara anhörig 

Stora krav ställs på anhöriga till patienter med KOL. De beskriver att den mest krävande 

delen är den ständiga oron över den sjuke (Gautun, Werner, & LurÅs, 2012). Författarna 

skriver vidare att trotts oro och den tunga belastningen av att vårda anhöriga med KOL är det 

få som rapporterar att den skadar deras egen hälsa. De upplever stöd och flexibilitet från 

arbetsgivare även om de tar extra ledigt utan lön för att stötta och vårda sina närstående. Det 

som tar mest tid i anspråk är kontakter med vårdinrättningar och administrativa uppgifter 

(Gautun et al., 2012). Aktuell studie har utförts i Norge och det kan vara skillnad jämfört med 

Sverige i vad anhörigvårdare har för rättigheter och skyldigheter gentemot sin arbetsgivare, 

och även hur det ekonomiska stödet är utformat från försäkringskassa eller dylikt.  Att leva 

med en partner/anhörig med KOL är många gånger svårt. Anhörigstöd enskilt eller i grupp 

erbjuds på vissa håll och det finns samtalsgrupper och stöd att få i patientföreningar som 

Hjärt-Lungsjukas Riksförbund. Då det kan vara svårare att åka på semester som KOL-sjuk 

gör det att även anhöriga blir isolerade. Det finns möjlighet att via ovan nämnda förening 

tillsammans med andra med samma problematik göra kortare utflykter och resor. Det kan 

vara ett sätt att bryta denna isolering som upplevs på grund av sjukdomen (Svensk 

Lungmedicinsk Förening, 2014b).  

2.6 Sjuksköterskans ansvarsområden utifrån styrdokument 

Som legitimerad sjuksköterska finns det kompetensbeskrivning och etiska förhållningssätt 

att följa. Dessa stöttar och guidar sjuksköterskan i det dagliga arbetet att informera och 

undervisa patienten. 

Socialstyrelsen (2005)  skriver att sjuksköterskan skall göra det möjligt för patienten och 

anhöriga att vara delaktiga i vård och behandling. Vidare skall även sjuksköterskan informera 

och undervisa patienten på ett lyhört och empatiskt vis och förvissa sig om att hen förstått 

informationen (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan har även etiska riktlinjer att förhålla 

sig till. Dessa beskriver att sjuksköterskan skall ge information så att patienten förstår att de 

har rätt att välja eller avstå behandling (Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). 

2.7 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det vårdvetenskapliga perspektiv som valdes för detta examensarbete var Orems 

egenvårdsteori då den stämde väl in på valt område. 
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Dorothea Orems omvårdnadsteori: Egenvård och dess brister, delas in i tre delar. Den första 

beskriver egenvård, den andra beskriver brist på egenvård och den tredje 

omvårdnadssystem. De tre delarna bildar tillsammans en generell teori om omvårdnad. 

Egenvårdens syfte är att tillgodose sina egenvårdsbehov. Detta genom att individen utför 

medvetna, frivilliga och målinriktade handlingar för att möta sina egna behov. Hen värderar, 

planerar och utvärderar i olika faser. Först identifierar hen vad som behöver göras för att 

säkerställa hälsa, sedan planeras de handlingar som skall utföras systematiskt, därefter sker 

ett praktiskt genomförande (Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000).  

Orem beskriver att egenvård är de aktiviteter individen gör för att bibehålla liv, hälsa och 

välmående. Vidare skriver hon att varje dag måste innehålla ett minimum av aktiviteter för 

att bevara sin existens. För att kunna stödja patienterna i deras egenvård krävs enligt Orem 

förkunskaper i tre former. Universella, utvecklande och hälsorelaterade. Den universella 

beskriver livsviktiga funktioner som att andas, äta, elimination, balans mellan aktivitet och 

vila, balans mellan social interaktion och ensamhet och så vidare. Dessa är essentiella.  Den 

utvecklande beskriver att vi följer kroppens utveckling från vaggan till ålderdomen och 

anpassar egenvården efter det stadie vi är. Den sista hälsorelaterade formen är den personen 

vill förstärka då det är sviktande funktion i något av våra organ som individen försöker 

bibehålla funktionen i (Orem, Taylor, & Renpenning, 2001).  Vid sjukdom och skada eller 

funktionshinder har Orem identifierat sex kategorier av egenvårdsbehov; söka adekvat 

medicinsk hjälp vid sjukdom, hantera och vara medveten om effekter och resultat av 

sjukdomen samt att se konsekvenser av den egna utvecklingen, genomföra medicinska och 

rehabiliteringsåtgärder, vara uppmärksam på och reglera biverkningar av medicinsk 

behandling, modifiera sin självbild genom acceptans att ett visst vårdbehov finns och att lära 

sig att leva med sin sjukdom och hitta en livsstil som gagnar personlig utveckling (Kirkevold 

& Larsson-Wentz, 2000). Vidare beskrivs att patienten behöver acceptera att denne är i 

behov av den typ av vård som egenvården omfattarför att den skall fungera. Sjukdomsinsikt 

är en process som tar olika lång tid för olika individer och alla når den inte. Finns inte 

sjukdomsinsikt är det väldigt svårt att utbilda någon i egenvård. Är patienten inte mottaglig 

för information och utbildning i egenvård blir den inte heller utförd (Orem et al., 2001). 

Egenvårdsbrist beskrivs som uppdelat i två begrepp; egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbegränsning. Egenvårdskapacitet beskrivs som en inlärd förmåga att tillgodose 

återkommande vårdbehov som styr livsprocesser, integritet och främjar välmående. Dessa 

grundläggande faktorer varierar beroende på ålder, kunskap, erfarenhet, utbildning, 

hälsotillstånd och kultur (Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000). Egenvårdsbegränsningar kan 

orsakas av ett specifikt hälsotillstånd, som vid en olycka, sjukdom, inre eller yttre faktorer. 

Ålder räknas som en inre faktor då den kan leda till egenvårdsbegränsningar och resultera i 

beroende av geriatrisk vård. En yttre faktor kan vara speciella händelser i livet som dödsfall i 

familjen då individen kan bli oförmögen att tillgodose sina individuella behov (Grundberg et 

al., 1995).  

Omvårdnadssystem beskrivs som de aktiviteter och interaktioner som utförs av 

sjuksköterskor och patienter i specifika omvårdnadssituationer (Grundberg et al., 1995). 

Inom omvårdnadsystemsbegreppet finns tre olika grupperingar. Fullständigt kompenserade-

, delvis kompenserande- och stödjande/undervisande omvårdnadssystem. Det fullständigt 
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kompenserade omvårdnadsystemet är patienter som har oförmåga att med egen kraft eller 

initiativ utföra egenvårdsåtgärder. Det delvis kompenserade innefattar både patienten och 

sjuksköterskan då de tillsammans utför omvårdnadshandlingarna. Stödjande/undervisande 

omvårdnadsystem blir när sjuksköterskan skall lära patienten att utföra sin egenvård för att 

den skall bli utförd (Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000). 

Modeller utarbetade från Orems egenvårdsteori har bland annat fokuserat på samverkan 

mellan patienten och sjuksköterskan genom att klargöra egenvårdsproblem, sätta upp 

individuella mål, göra en plan och framförallt utveckla egenvårdsförmågan (Burks, 1999). 

 

2.8 Problemformulering 

KOL är en växande sjukdom och den kommer att ge stora utmaningar för vården. Ett ökande 

behov av utbildning till patienterna kommer att märkas och behöver ges för att de ska kunna 

tolka sina symtom och starta adekvat behandling i tid. Kan besök till läkare eller 

akutmottagning förhindras är det en stor vist för patienten och sjukvården. Ett behov finns 

av utbildning av patienterna i egenvård. Om de själva tidigt kan sätta in åtgärder och 

behandla en försämring genom egenvård minskas lidande och sjukvården kan använda 

resurserna på annat sätt. En överblick i vad som finns vetenskapligt beskrivet om effekten av 

att utbilda patienter om egenvård vid KOL kan ge sjuksköterskan ett verktyg i det kommande 

arbetet att utveckla hur vi kan stödja och utbilda patienterna. Sjuksköterskor ger dagligen råd 

om egenvård till patienter via fysiska möten, telefonkontakt eller via brev. Ofta är mötet 

tidsbegränsat och sjuksköterskan har en lång lista på arbetsuppgifter som väntar. Finns 

kunskapen hos sjuksköterskan att göra en bedömning om det finns egenvårdsbrist enligt 

Orems egenvårdsteori finns möjlighet att ge riktade egenvårdsråd. Då kan varje möte ge 

patienten en bättre kunskap om sin möjlighet att förbättra sin egenvård för att minska 

symtom, generera bättre hälsa och livskvalitet. Patientens grad av sjukdomsinsikt styr 

egenvårdshandlingarna.  Sjuksköterskan behöver bedöma om det finns en brist i 

sjukdomsinsikt och egenvård. Då kan resurser läggas på rätt område så att patienten får rätt 

stöd i sin egenvård för att ge ökad livskvalitet och känsla av kontroll till patienten. 

3 SYFTE 

Syftet är att skapa en översikt över egenvårdsutbildningens effekter för patienter med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom. 

 



8 

4 METOD 

I detta examensarbete genomfördes en allmän litteraturöversikt över egenvårdsutbildningens 

effekter för patienter med KOL. Litteraturöversikt ger en överblick om kunskapsläget inom 

ett område (Friberg, 2012). I arbetet granskas vetenskapliga artiklar som är primära källor. 

På så sätt eftersträvades att undvika källor som redan hade bearbetats av andra författare 

(Polit & Beck, 2012). Nedan finns en beskrivning hur urval, datainsamling och analys gjordes. 

4.1 Urval och datainsamling 

Som första steg genomfördes sökningar i databaserna CINAHL Plus och PubMed på 

biblioteket på Mälardalens Högskolas bibliotek i Västerås. Detta ledde till en orientering i 

ämnet och för att få en allmän överblick om kunskapsläget. En bibliotekarie togs till hjälp för 

att använda databaserna på ett tillförlitligt sätt. Bolesk sökning användes för att kombinera 

sökord. Det vill säga AND, OR eller NOT mellan sökorden. Detta för att utvidga eller 

begränsa sökningen (Forsberg & Wengström, 2013). Inklusionskriterier var artiklar 

innefattande KOL, egenvård och Peer reviewed. De artiklar som inte fanns tillgängliga direkt 

i databasen beställdes hem via Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusbibliotek i 

Huddinge. Initialt var exklusionskriterier lungcancer, astma och barn, vilket senare fick 

utökas ytterligare i den sista sökningen för att begränsa materialet. I bilaga A ses en matris 

över sökförfarandet och urvalet.  I CINAHL Plus användes Mesh Heddings (MH) ”Lung 

Disease, Obstructive” AND ”Self-care” utan några begränsningar och fick då 58 träffar. Vid 

genomläsning av artiklarnas titel exkluderades 23 artiklar som inte bedömdes svara på 

examensarbetets syfte. Av de resterande 35 granskades abstract. Beaktande syftet i detta 

arbete bedömdes att fyra artiklar var lämpliga. Ytterligare en sökning genomfördes inom 

samma databaser med sökorden (MH) ”Lung Disease, Obstructive AND ”Patient education”. 

Sökningen gav 44 träffar varav 30 artiklar exkluderades efter att ha läst titeln och bedömdes 

inte svara på syftet. Författaren läste 14 abstract, och bedömde att tre artiklar var lämpliga i 

detta arbete. Vidare gjordes en sökning i PubMed med (MH) ”Self Care” AND ”Lung Disease, 

Obstructive” NOT ”Lung neoplasms”. Den sökningen genererade många artiklar, så 

begränsades ytteriggare sökningen till att omfatta 2010-2015, människor, engelskspråkig och 

omvårdnadstidskrifter. Vid ytterligare granskning exkluderade jag en artikel som visade sig 

vara publicerad 1986. För att uppfylla detta examensarbetes syfte exkluderades artiklar om 

farmakologisk KOL behandling. Det gav 44 träffar. Då 17 artiklars titel inte svarade på syftet 

exkluderades de. Kvarvarande 27 artiklars abstract lästes och sex artiklar passade in på 

examensarbetets syfte.  

Totalt granskades 13 ”peer-reviewed” artiklar i denna litteraturöversikt. Artiklarna var 

publicerade med såväl kvalitativ och kvantitativ ansats. Förteckning över valda artiklar samt 

redovisning av dessa med fokus på syfte, metod och resultat finns redovisade i bilaga B. Där 

har även en kvalitetsbedömning gjorts av artiklarna.  
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4.2 Genomförande och dataanalys 

Som första steg i analysen lästes artiklarna ett flertal gånger för att få en överblick och 

kunskap om artiklarnas innehåll. Artiklarna var skrivna på engelska. Vissa ord var nya för 

författaren och då användes ordböcker och lexikon för att översätta dessa. Som analysmodell 

användes kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012). I bilaga C finns de punkter som skall 

finnas med i kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier. För att lättare få en överblick 

över materialet gjordes en artikelmatris där eventuellt omvårdnadsperspektiv, 

problem/syfte, metod, resultat och artiklarnas kvalitet redovisas. Avsikten var att på ett 

tydligt sätt få en överblick av materialet. För att bedöma och analysera artiklarnas kvalitet 

gjordes ett dokument på ett strukturerat sätt med inspiration av Friberg (2012). Dokumentet 

är skrivet så att det visar på likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och resultat 

vilket är de tre områden som senare sammanställts i resultatdelen. Artiklarna numrerades så 

att resultatet som fördes in i dokumentet kunde spåras tillbaka till artikeln. Vidare i 

artikelmatrisen redovisas en kvalitetsbedömning på varje artikel i egen kolumn så att läsaren 

själv lättare skall kunna bedöma artiklarnas kvalitet. Författaren sammanfattade analyserna i 

ett dokument för varje artikel för att lättare få en överblick om artikelns syfte, metod och 

resultat. Artiklarna lästes därefter igen för att säkerställa att de uppfattats rätt och inget 

resultat missats. Därefter sammanställdes jämförelsen av likheter och skillnader i syfte, 

metod och resultat. För att lättare se skillnader i syfte lyftes alla syften ur till ett separat 

dokument. Då tydliggjordes likheter och skillnader ytterligare så gruppering kunde göras. 

Likaså gjordes för metoden i artiklarna. Ett separat metoddokument skapades som en 

översikt där de på ett överskådligt sätt kunde sammanställas. För resultatdelen användes det 

ursprungliga dokumentet där det tydligt framkom vilket resultat som hör till vilken artikel. 

4.3 Etiska överväganden 

Enligt forskningsetiken har forskaren ytterst själv ansvaret att forskningen har god kvalitet 

och är moraliskt acceptabel (Codex, 2015). Forskaren är även skyldig att följa de etiska 

riktlinjer, lagstiftning och konventioner som finns för omvårdnadsforskning (Codex, 2003). 

Olsen & Sörensen (2011) skriver att ingen forskning är etiskt neutral och att det beror på 

integriteten och att forskning söker och systematiserar kunskap. I detta examensarbete 

ingick inte patienter utan vetenskaplig litteratur, som inte kräver ansökan till etiska råd 

(Forsberg & Wengström, 2013). I alla artiklar utom två som granskats i detta examensarbete 

har författarna redogjort för hur de har fått godkänt av en etisk kommitté för att genomföra 

sina studier. Alla resultat som framkommer av studien måste redovisas, oberoende om de är 

positiva eller negativa utifrån syftet med studien (Världsläkarsamfundet, 2000). Författaren 

ska under arbetets gång ta hänsyn till de etiska riktlinjer som krävs genom att inte plagiera, 

förvanska eller feltolka det vetenskapliga materialet som examensarbetet grundar sig på 

(Codex, 2015). 
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5 RESULTAT 

Resultatet redovisas med följande avsnitt: artiklarnas syfte, artiklarnas metod, artiklarnas 

resultat med underavsnitten: förbättring i fysisk aktivitet, färre läkarbesök och 

symtomlindring, äldres upplevelser av egenvårdsförmåga och anhörigvårdares påverkan på 

egenvård samt patienters önskemål av utbildning och ökad kunskap genom e-hälsa.  

5.1 Artiklarnas syfte 

Alla artiklar utom en hade tydliga syften och dessa sammanfördes till fyra grupper. Dessa 

formulerades som; Nyttan/effekten av lungrehabilitering (egenvårdsutbildning samt fysisk 

träning) vid KOL, patienters önskemål om utbildning i sin sjukdom, effekten av egenvård hos 

äldre med KOL och vad anhörigvårdares påverkan på egenvård hos närstående med KOL 

(Tabell 1). En artikel saknade beskrivet syfte: i stället redovisades två forskningsfrågor där de 

gjorde en jämförande studie inom e hälsa för att utvärdera vilken form som gav bäst 

egenvårdseffekt (Kim et al., 2012). 

Tabell 1 gruppering av syften 

 

 

Huvudparten av artiklarna hade syften som beskrev nyttan/ effekten av lung- rehabilitering 

vid KOL (Brandt, 2013; Kuo et al., 2013; Norweg, Whiteson, Malgady, Mola, & Rey, 2005; 

Reina-Rosenbaum, Bach, & Penek, 1997; Ries, Kaplan, Limberg, & Prewitt, 1995; Simpson & 

Jones, 2013; Song, Yong, & Hur, 2014; Spitzer, Bar-Tal, & Ziv, 1996). I en artikel var syftet att 

beskriva vad patienterna själva önskade få utbildning om KOL (Wilson, O'Neill, Reilly, 

Macmahon, & Bradley, 2007). Två artiklar beskrev effekten av egenvård hos äldre samt 

känslan av sammanhang (Gallagher, Donoghue, Chenoweth, & Stein-Parbury, 2008; 

Warwick, Gallagher, Chenoweth, & Stein-Parbury, 2010). En artikels syfte belyste relationen 

mellan närstående som vårdades av en familjeanhörig och vilken effekt familjevårdaren gav 

på den sjukes egenvårdsförmåga (Kwua-Yun, Pei-Yi, Sheng-Tzu, Chi-Huei, & Wann-Cherng, 

2012).  

  

5.2 Artiklarnas metod 

De flesta artiklarna (tio) var beskrivna med kvantitativ metod där mätbara effekter av 

egenvård redovisas (Gallagher et al., 2008; Kim et al., 2012; Kuo et al., 2013; Kwua-Yun et 

Nyttan/effekten av lungrehabilitering vid KOL 

Patienters önskemål om utbildning i sin sjukdom 

Effekten av egenvård hos äldre med KOL 

Anhörigvårdares påverkan på egenvård hos närstående med KOL 
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al., 2012; Norweg et al., 2005; Reina-Rosenbaum et al., 1997; Ries et al., 1995; Song et al., 

2014; Spitzer et al., 1996; Warwick et al., 2010). I två artiklar redovisades resultatet med 

kvalitativ forskningsansats. Där forskarna i den ena studien intervjuade patienter om deras 

önskemål om utbildning i KOL och genom innehållsanalys såg tre kategorier med 

underliggande teman (Brandt, 2013), och i den andra intervjuades äldre personer med KOL 

om deras egenvård i sex fokusgrupper med en grupp innehållande sjukvårdspersonal (Wilson 

et al., 2007). I en artikel valde författarna så kallad mixed methods, som innehöll en 

litteraturgenomgång om interventioner i egenvård och mätning av effekterna före och efter 

en intervention angående träning för lungsjuka (Simpson & Jones, 2013). 

Det framkom att de kvantitativa studierna med intervention redovisade uppföljning som 

varade olika lång tid: åtta veckor (Simpson & Jones, 2013) 10 veckor (Reina-Rosenbaum et 

al., 1997), 12 veckor (Kim et al., 2012), sex månader (Kuo et al., 2013; Norweg et al., 2005) 

och sex år (Ries et al., 1995). I artiklarna användes valida mätmetoder. Dessa var t-test 

(Gallagher et al., 2008; Kuo et al., 2013; Kwua-Yun et al., 2012; Reina-Rosenbaum et al., 

1997; Simpson & Jones, 2013; Song et al., 2014) Chronbach´s Alpha (Kim et al., 2012; Kwua-

Yun et al., 2012; Song et al., 2014; Spitzer et al., 1996). I de flesta artiklarna bedömdes att 

analysmetoderna beskrivits utförligt och väl. I en artikel bedömdes att redovisningen vara 

knapphändigt beskriven (Reina-Rosenbaum et al., 1997).  

5.3 Artiklarnas resultat 

I analysen formulerades fyra kategorier: Förbättring i fysisk aktivitet, Färre läkarbesök och 

symtomlindring, Äldres upplevelse av egenvårdsförmåga och anhörigvårdares påverkan på 

egenvård samt patienters önskemål om utbildning och ökad kunskap genom e-hälsa. I flera 

av artiklarna har resultat framkommit som passat in i flera av kategorierna. 

5.3.1 Förbättring i fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet såsom promenader, motionscykel och styrketräning ingick i den fysiska 

aktiviteten som deltagarna gjorde i studierna. Signifikanta förbättringar uppnåddes 

angående fysisk aktivitet innefattande uthållighet vid träning och andfåddhet efter att 

patienten hade genomgått lung-rehabiliterings program (Kuo et al., 2013; Norweg et al., 

2005; Reina-Rosenbaum et al., 1997; Ries et al., 1995). Efter en intervention med lung-

rehabilitering, förbättrades patienter med KOLs förmåga att gå en längre sträcka. Det kunde 

också mätas att de fick en ökad förmåga att tolerera ansträngning (Norweg et al., 2005; 

Reina-Rosenbaum et al., 1997; Ries et al., 1995). Efter lung-rehabilitering fick patienter 

minskad syreförbrukning och de fick förbättrad uthållighet och förbättrad förmåga att gå en 

längre sträcka (Reina-Rosenbaum et al., 1997). Förbättringen efter rehabilitering varade i ett 

år, därefter blev patienterna åter igen försämrade med sämre ansträngningstolerans. Ingen 

skillnad visades angående lungfunktion mellan de båda grupperna som deltog, även om en 

grupp genomgått en lung-rehabiliterande intervention. Vilket visade på att lungvolymen inte 

kan tränas upp utan att det är muskulaturens uthållighet som stärks (Ries et al., 1995). I en 

av artiklarna påvisades ingen förbättring efter avslutad lung-rehabilitering och författarna 
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ställde sig då frågan om uppföljningstiden varit för kort, endast åtta veckor efter avslutad 

intervention (Song et al., 2014).  

5.3.2 Färre läkarbesök och symtomlindring 

Minskat behov av läkarbesök sågs efter genomgången lung-rehabilitering. Författarna 

menade att individanpassad utbildning och fysisk aktivitet kunde ge patienterna kunskap om 

att själva observera sina symtom och på det sättet uppmärksamma försämringstecken och 

vidta åtgärder. Patienten kunde på så sätt själva sätta in adekvata egenvård tidigt, som kunde 

leda till att de inte behövde uppsöka läkare utan klarade av situationen själva. I studien sågs 

en signifikant minskning av oplanerade läkarbesök på grund av exacerbation jämfört med 

kontrollgruppen (Kuo et al., 2013).  

Det symtom som patienterna i första hand registrerade var dyspné och de använde sina 

dyspnéupplevelser för att styra sin egenvård (Brandt, 2013; Warwick et al., 2010). 

Patienterna bedömde sin dyspné på olika sätt: den tid de la ned på sin egenvård, ökad 

andfåddhet ledde till mer egenvård. Ökad andfåddhet ledde även till ökad upplevd ångest och 

de ansträngde sig då att utöka sina egenvårdsåtgärder (Brandt, 2013). Utbildning i 

symtomhantering av dyspné gav positiv effekt på förmågan att bemästra besvären i samband 

med det dagliga livets aktiviteter. Författarna ansåg vidare att när patienten lärde sig att 

lindra sin andfåddhet, så kunde lindringen leda till att de i högre utsträckning vågade vistas 

utanför sitt hem (Wilson et al., 2007). Efter genomgången lung- rehabilitering fann 

författarna att patienternas dyspnésymtom avtog (Kuo et al., 2013; Norweg et al., 2005; 

Reina-Rosenbaum et al., 1997; Ries et al., 1995). I en annan studie blev resultatet att 

patienter med god förmåga till egenvård upplevde minskade depressionssymtom. Med god 

egenvårdsförmåga kunde de KOL-drabbade hantera andfåddhet och försämringar i 

sjukdomen på ett mer tillfredställande sätt (Simpson & Jones, 2013). I en studie såg 

författarna att de som hade en partner registrerade sina symtom oftare och att det såg som 

positivt då de reagerade med egenvård snabbare. Partnern gjorde den sjuke uppmärksam på 

att symtomen förvärrats då de kan komma smygande och patienten med KOL själv inte 

märkt av försämringen. Patienterna med KOL anpassade aktiviteterna efter sin dagsform. De 

patienter som varit inlagd på sjukhus senaste halvåret hade större känsla av sammanhang 

och utförde egenvård i högre utsträckning. De såg också att många av deltagarna i studien 

inte registrerade några av sina symtom över huvud taget (Warwick et al., 2010). 

5.3.3 Äldres upplevelse av egenvårdsförmåga och anhörigvårdares påverkan på 

egenvård  

Äldre (70 år i medeltal) skattade en lägre känsla av sammanhang och även sämre hälsa än 

yngre (55-65 år). Trotts det upplevde de att de hade en god förmåga till att utföra sin 

egenvård. Denna upplevelse skilde sig inte även om de nyligen haft en försämring eller 

behövt uppsöka sjukvård. De som hade sämst egenvårdsförmåga var äldre patienter som 

nyligen fått sin diagnos och då hade lägre känsla av sammanhang och utförde mindre 

egenvård. Resultatet visade en trend att män hade bättre egenvårdsförmåga än kvinnor 

(Gallagher et al., 2008). Äldre hade större effekt av egenvården då yngre i högre grad 
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önskade att vården skulle skötas av någon annan. Åldersspannet var 20-95 år i studien och 

flera kroniska sjukdomar inkluderades i studien (KOL, Parkinson och perifer vaskulär 

sjukdom). De som tyckte att de själva eller andra ansträngde sig för att hantera symtomen 

upplevde att deras problem löstes genom deras handling. Oavsett ålder på individen sågs att 

ökad egenvård var associerat med en högre känsla av kontroll över sin hälsa. Yngre ville få ut 

maximalt av egenvården med minsta möjliga ansträngning från dem själva och fick gärna 

utföras av någon annan medan de äldre inte ville vara beroende av andra utan själv ha 

kontroll över egenvården (Spitzer et al., 1996). 

 I en artikel mättes egenvård hos patienter med KOL som vårdas av nära anhörig. Hos de 

individer som vårdades av nära anhörig sågs en försämrad egenvård första året men att 

egenvården blev något bättre efter fem år. De såg att med tiden blev förhållandet mellan den 

anhörige och sjuke mer stöttande så att egenvården utförd av den sjuke förstärktes. De 

anhöriga hade en tendens till att övervårda den närstående och det sågs som en försenande 

faktor till att egenvården utfördes själv av den sjuke. Vidare skriver författarna att 

egenvården hos patienter med KOL kunde förbättras genom att även anhöriga deltog i 

utbildningsprogram för att de närstående skulle kunna stärka den sjukes oberoende och 

egenvårdsförmåga. De skriver vidare att det är en komplex relation mellan den sjukes 

egenvårdsbeteende och den anhöriges vårdande roll. Författarna skriver att det finns väldigt 

lite forskat om anhörigas påverkan av egenvård hos patienter med KOL och att det gör att det 

är svårt att diskuterar resultaten utifrån tidigare forskning.  Slutsatser drogs att ett förslag på 

att utbilda anhörigvårdare för att de i sin tur ska utbilda dem de vårdar i egenvård och då 

stärka deras oberoende (Kwua-Yun et al., 2012). 

5.3.4 Patienters önskemål av utbildning och ökad kunskap genom e-hälsa 

Endast två av artiklarna hade som syfte att fråga patienterna själva vad de önskade få 

utbildning om för att effekten av egenvården skall tillgodogöras (Simpson & Jones, 2013; 

Wilson et al., 2007). Det sågs en brist i kunskap om KOL sjukdomen hos patienterna och de 

var missnöjda med hur de fått information om sin sjukdom. Vidare framkom att en 

ambivalens fans hos både patienter och vårdgivare i mängden information som skulle ges och 

hur ingående informationen skulle vara. Det patienterna önskade var att få informationen på 

ett begripligt sätt i gruppform och att det inte spelade så stor roll vem som höll i 

utbildningen. Den som utbildade önskades informera på ett språk som de förstod och att 

denne var entusiastisk till att utbilda i ämnet. Patienten önskade även få återkoppling efter 

en försämring för att få veta vad de kan göra för att förhindra nästa (Wilson et al., 2007). 

Patienterna önskade få bli uppdaterade om eventuella nya mediciner som kommit sedan 

senaste läkarbesöket. Vidare önskade patienterna att få en årlig skriftlig plan, där 

information om deras tillstånd fanns med. Patienterna ansåg att det var betydelsefullt att när 

de hade behov av det, kunna kontakta sin vårdgivare. Det framkom även en önskan om att 

sjukvårdspersonalen skulle tro på dem, när de berättar att de haft en försämring då många 

upplevt att de mötts med misstro. Patienterna menade att de hade kunskap om vad som 

försämrar KOL sjukdomen, såsom tillexempel rökning och att öka för mycket i vikt. De 

förstod även vikten av att ta sina mediciner och att vid andfåddhet försöka lugna sig 

själva(Simpson & Jones, 2013).  
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Ingen av studierna kunde redovisa någon konsensus hur länge eller hur ofta undervisningen 

skulle ske. Det framkom önskemål från två gånger per vecka till en gång i månaden. 

Patienterna önskade större valmöjligheter på hur ofta träning kunde ske och hur många 

gånger de kunde vara med. Sjukvårdspersonalen var också osäker om hur långt varje 

utbildningstillfälle skulle vara. Det diskuterades om det skulle vara fasta grupper eller om det 

kunde vara ett stående program med rullande schema som patienterna kunde komma till när 

det passade dem. Patienterna och sjukvårdspersonalen i studien var öppna för en mer 

flexibilitet från bådas sida. De patienter som erhållit rehabiliteringsprogram var väldigt nöjda 

och upplevde det som mycket lärorikt. De önskade fortskridande uppföljning där de ville 

fortsätta sin träning under professionell ledning och behålla kontakten. Även vårdpersonalen 

såg ett behov av fortsatt träning och uppföljning, men personalen menade att de behövde 

mer resurser för att hjälpa patienter med KOL med mer utbildning (Wilson et al., 2007). 

 I den studie som undersökte effekten av egenvård via e-hälsa, deltog patienter med KOL i tre 

olika utbildningsinterventioner. Författarna beskrev inledningsvis en ökad efterfråga på 

tillgänglighet från patienter med KOL och då många har tillgång till datorer och smarta 

telefoner vill de snabbt komma i kontakt med sin vårdgivare. Då kan de snabbt få förnyade 

recept, boka läkartid eller telefonkontakt med sin läkare. En intervention skedde där 

deltagarna hade kontakt med utbildaren via dator, en andra hade kontakt via dator och 

telefon med utbildarna och en tredje grupp hade kontakt med utbildarna via dator och 

videotelefon. I alla grupperna kunde deltagarna förbättra sin förmåga att hantera sina 

symtom. De lärde sig också bättre att hantera sin dator och dess elektroniska system. 

Patienterna kunde snabbt få återkoppling från utbildarna, och patienterna kunde därmed 

hantera sin sjukdom mer tillfredställande. Det kunde inte ses någon signifikant skillnad 

mellan de tre grupperna, så ingen metod såg som bättre än den andra (Kim et al., 2012).  

 

6 DISKUSSION 

Syftet är att med en litteraturöversikt ge en överblick om egenvårdsutbildningens effekter för 

patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom. En analys av artiklar med 

egenvårdsinterventioner utförd med patienter med KOL genomfördes. Diskussionen kommer 

först att innehålla en resultatdiskussion. Därefter följer metod och etikdiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 

Inledande diskuteras artiklarnas syften och metod. Därefter diskuteras artiklarnas resultat 

under tre underrubriker; ökad sjukdomskontroll, minskat vårdbehov, ökad känsla av 

sammanhang och utformning av egenvårdsutbildning. 
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6.1.1 Diskussion av likheter och skillnader i syfte och metod 

I det analyserade materialet finns både kvalitativ och kvantitativ forskning. Det ger en bredd 

på resultatet men en det hade varit önskvärt med fler kvalitativa studier för att få en bättre 

balans i resultatet.  

De kvalitativa studierna har efterfrågat patienternas önskan av utbildning inom KOL 

sjukdomen och då är intervju med fokusgrupper en bra metod att välja. Där kan deltagarna i 

grupp berätta vad de önskar för utbildning och få hjälp av vad övriga medlemmar tar upp för 

att beskriva önskemålet bättre. Deltagarna kan i grupp få en öppen diskussion som kan ge 

viktig information i ämnet (Olsson & Sörensen, 2011). 

Valet av kvantitativa metoden har styrts av syftet i de av artiklarna då det främst har varit att 

beskriva effekten av egenvård och egenvårdsutbildning. Då har kvantitativ metod varit ett bra 

metodval. Valet att göra kontrollerade studier som metod visar tydligt på skillnader och 

avsaknad av skillnader hos de olika grupperna efter genomgången lungrehabilitering. Det ger 

en tydlighet i resultatet då signifikans eller saknad av signifikans kan utläsas. Vid 

användande av frågeformulär har patienter själv fått bedöma upplevelsen. Då kan individens 

önskan om att rehabiliteringen skall ge god effekt positivt påverkat hur de svarat då de kan 

ha en önskan om att forskningen skall ge goda resultat, men också kan de svara mer ärligt 

när de kan sitta ned i lugn och ro och fundera på svaren utan att nämna dem högt för någon 

(Polit & Beck, 2012). I tre artiklar var författarna själva kritiska till de mätmetoder som de 

använde. De använde självskattningsskalor som patienterna fyllde i, och författarna 

diskuterade att sådana resultat eventuellt kan innehålla svar som är socialt önskade (Brandt, 

2013; Warwick et al., 2010; Wilson et al., 2007). Svaghet i skattade resultat diskuteras i 

litteraturen då de kan påverkas exempelvis genom att patienten känner sig uppskattad då 

den tillfrågas att vara med i en studie. En fråga som forskaren ställer sig är om deltagarna 

verkligen svarar sanningsenligt på frågorna men utgår ifrån att så är fallet (Polit & Beck, 

2012). Det har inte alltid fallit ut det resultat som forskarna hade förutspått i studierna, dock 

har även dessa resultat redovisats i enlighet med forskningsetiken (Världsläkarsamfundet, 

2000).                         

6.1.2 Ökad sjukdomskontroll 

Det sågs positiva effekter av den fysiska aktiviteten som gjordes under lungrehabiliteringen. 

Deltagarna i studierna fick en bättre ansträngningstolerans och kunde gå längre sträcka 

innan de blev andfådda. Patienter som får lungrehabilitering erhåller verktyg att bedöma sina 

symtom och kunskap i vikten av att fysiskt röra på sig. Denna kunskap gör att de har större 

kontroll över sin sjukdom och får då ett bättre välbefinnande. Resultaten visade även på att 

resultaten av egenvård är en färskvara. Redan ett år efter avslutad lungrehabilitering sågs en 

försämring av symtomen hos patienten. En efterfrågan på längre uppföljning av patienterna 

fanns i studierna för att få en fortsatt bild av hur snabbt effekten sjunker eller om den 

avstannar efter viss tid. Tidigare forskning visar på att lungans funktion minskar med 

stigande ålder vilket gör att individen behöver aktivt träna sina muskler och använda sig av 

andningsgymnastik för att den volym som finns skall fungera optimalt (Hedenstierna et al., 

2000). Detta gör den som har egenvårdsförmåga enligt Orem då denne identifierat sina 



16 

behov och utför adekvata åtgärder för att på ett medvetet sätt säkerställa sin hälsa (Kirkevold 

& Larsson-Wentz, 2000). Vardagen för en KOL patient består i bedömningar av sina symtom 

och att arbeta för att symtomen skall påverka det dagliga livet så lite som möjligt. Efter en 

genomgången egenvårdsutbildning har patienten fått viktiga kunskaper men skall på egen 

hand nu upprätthålla träningen. Ett behov av att få komma regelbundet på rehabilitering och 

att kontakten med vårdgivare upprätthålls fanns. Resultatet i artiklarna visade på att en 

önskan av patienterna var att få återkomma till träning ledd av sjukvården där de känner sig 

trygga. Utformningen av egenvårdsutbildningen kan komma att behöva förändras med 

flexiblare utformning för att passa patienterna bättre. Fler har tillgång till internet och önskar 

smidigare kommunikation. Kanske kan träningsgrupper ledas via webben? Kanske utnyttjar 

vården inte den teknik som finns tillräckligt och då nås inte alla patienter. Brist på resurser 

uttalades från sjukvården för att optimalt nå ut med egenvårdsutbildning i den studie som 

gjordes i Irland. Liknande problem finns i Sverige och fördelning av resurser är ständigt ett 

problem.  

6.1.3 Minskat vårdbehov 

Resultatet visade på att en välinformerad patient med utbildning i egenvård hanterar sina 

försämringsperioder bättre. Patienten behöver bli utbildad i egenvård utifrån sina behov, 

vilket gör att de får en hjälp i att förhindra försämring (Bourbeau, 2008). Minskat antal 

läkarbesök efter lungrehabilitering sågs i resultatet hos den grupp som fick lungrehabilitering 

(Kuo et al., 2013). Alla studier som mätt effekten av egenvårdsutbildning hade inte med den 

parametern. Det hade varit intressant om liknande resultat hade kunnat ses och jämförelse 

kunnat göras (Kim et al., 2012; Norweg et al., 2005; Reina-Rosenbaum et al., 1997; Ries et 

al., 1995; Song et al., 2014). Det diskuteras dock i en annan artikel att genom att 

uppmärksamma sina symtom och ta hjälp av eventuell partner att öka egenvården hade 

kunnat minska antalet sjukhusbesök (Warwick et al., 2010). Om patienten får en känsla av 

att ha kontroll och vet hur de skall agera vid försämringar kan lidande för patienten minskas 

och vården kan använda sina resurser bättre. Då upprepade infektioner ger en försämrad 

livskvalitet är färre läkarbesök och sjukhusvistelser ett önskvärt mål (Sandström & Eklund, 

2009). Patienter med KOL strävar efter att leva ett så normalt liv som möjligt. Kan då 

besöken på sjukhus minskas blir livet inte lika styrt av sjukdomen (Cooney et al., 2013). Alla 

med kronisk sjukdom har denna strävan, att leva ett så normalt liv som möjligt. Det är svårt 

att få en sängplats på ett sjukhus och väntetiden till ett läkarbesök på vårdcentralen kan vara 

lång. Om sjuksköterskan identifierar och stöttar de individer med egenvårdsbrist enligt 

Orems egenvårdsteori finns möjlighet att ge patienterna verktyg att förhindra 

försämringsperioder (Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000). Då kan även behovet av hjälp från 

läkare eller akutsjukvården minskas. Möjligheten att få träffa eller samtala med en 

sjuksköterska för stöd och rådgivning kan stärka individen och ge kunskap att hantera 

situationen. Detta medför en känsla av att ha kontroll och en beredskap för hur de ska 

hantera eventuella försämringar. Det är en trygghet för patienten att veta vem de kan 

kontakta för rådgivning när behov finns. Tillgänglighet var en önskan från patientens sida 

och kan de nå sin vårdgivare lättare kanske ett besök på akutmottagning eller vårdcentral 

förhindras. Anhöriga upplever att det tar mycket tid i anspråk att kontakta olika 

vårdinrättningar vilket kan försena vårdinsatser (Gautun et al., 2012). Ofta har patienten 
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flera vårdgivare och en samordning kring patienten hade varit önskvärd ur 

patientperspektivet. Nu är det patienten själv, eller anhöriga, som skall sköta kontakterna 

vilket kan vara svårt för den enskilde 

Lindring av symtom skedde både genom fysisk aktivitet och genom att öka kunskapen om 

tillvägagångssättet att hantera dem. Andfåddheten minskade vilket var det symtom som 

beskrevs som störst enligt WHO (2015). Att få kontroll över sin sjukdom och veta hur 

symtomen kan hanteras är en av kunskaperna som gavs på lungrehabiliteringen. Kontakt 

med fysioterapeut och sjuksköterska över tid önskades då patienterna ville få fortsatt stöd i 

sin träning och egenvård. Lungrehabiliteringsprogram pågår under en begränsad period och 

ger god symtomlindring så länge den pågår och en tid efteråt. Patienten förväntas sedan själv 

fortsätta med träningen och egenvårdshandlingarna för att upprätthålla symtomlindringen. 

Enligt Orems egenvårdsteori kan genvårdskapaciteten variera med ålder, hälsotillstånd, 

utbildningsnivå m.m. (Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000). Sjuksköterskan behöver göra en 

bedömning av deltagarna om de har förutsättningar att fortsätta på egen hand eller om behov 

finns för ytterligare stöd. En individanpassad plan för de med stor egenvårdsbrist med 

uppföljning kan vara ett bra hjälpmedel för att egenvården skall fortsätta i hemmet. Denna 

önskan uttrycktes av patienterna.  Kanske finns behovet av utökade program för de som 

behöver fortsatt träning med stöd? Då skulle kanske effekten hålla i sig längre och 

vårdbehovet minska ytterligare? I början av sjukdomen är symtomen inte lika kraftiga och då 

påverkas livet inte lika mycket för att sedan vid progress ge stora begränsningar. Finns det då 

redan en etablerad kontakt kan stödet i egenvården ökas succesivt. 

Dyspné och ångest är symtom som hänger ihop (Disler et al., 2014; Ek, 2010). Det sågs i 

resultatet att även depressions symtom minskade förutom dyspné vid lungrehabilitering 

(Simpson & Jones, 2013). Kan ett symtom minskas är det möjligt att fler följer med då 

symtom ofta hänger ihop. När de positiva effekterna av egenvården upplevs hos individen ger 

det en ökad känsla av kontroll. Patienten får en ökad möjlighet att umgås socialt med familj 

och vänner vilket blir begränsat vid svåra symtom (Ek, 2010). Den ökade kontrollen ger en 

känsla av sammanhang då de kan skapa nya individuella mål med sin egenvård (Bourbeau, 

2008; Nici et al., 2006). Då KOL ofta upplevs som en skamfylld sjukdom vill patienterna inte 

vara till besvär och belasta vänner och anhöriga, behövs förmågan till egenvård stärkas 

ytterligare (Ek, 2010; Halding et al., 2011). Detta då individen av skam kanske inte ber om 

stöd och hjälp av sjukvården eller anhöriga.  Det sågs dock att de med partner skattade sina 

symtom mer frekvent (Warwick et al., 2010). Det har betydelse att någon annan finns nära 

patienten och hjälper till att bedöma symtomen. Då tydliggörs symtomen och 

egenvårdsinsatser kan sättas in tidigare vilket gör att patienten kan förhindra en 

exacerbation.  

 

6.1.4 Ökad känsla av sammanhang 

I resultatet sågs att äldre upplevde en större känsla av sammanhang då de strävade efter att 

sköta egenvården i så hög utsträckning som det går själva.  Att vara oberoende och klara sig 

på egen hand stärkte känslan av sammanhang. För att utföra dagliga aktiviteter krävs 



18 

noggrann planering när symtomen är svåra. Cooney et al (2013) menar att det kan liknas 

med en militär aktion där en klar strategi behövs för att genomföra det önskade. Det finns en 

stor vinst att stötta och utbilda äldre i egenvård då det visar positiva effekter och att de 

upplever att de kan utföra sin egenvård väl trots nylig försämringsperiod. Vid varje 

försämring finns utrymme för egenvårdsutbildning då kontakt med olika vårdgivare ger en 

möjlighet för sjuksköterskan att ställa frågor och då kan en bedömning göras av egenvården 

och om det finns en brist i den. Vad kan förbättras i egenvården för att förlänga tiden till 

nästa försämring? När förmågan att utföra egenvården minskar menar Orem att det behövs 

att någon annan tar vid, anhöriga, närstående eller vårdpersonal som kan överta 

egenvårdshandlingarna (Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000). De som nyligen fått sin diagnos 

hade sämre egenvård. Detta är naturligt då de inte hunnit få erfarenhet eller utbildning om 

sin sjukdom. De behöver uppmärksammas och bli erbjudna egenvårdsutbildning. Alla tackar 

inte ja till rehabiliteringsprogram av olika anledningar eller blir kanske inte erbjudna den då 

antalet platser är begränsade. Individuella lösningar behövs med bedömning och fokus på 

vad just de önskar och behöver få utbildning inom.   

Att vara anhörig till en kroniskt sjuk patient ställer höga krav på den anhörige. Kan oron över 

hälsotillståndet göra att de tar över egenvården från patienten? Tidigare studier visar på att 

oro över den anhörige är den mest krävande biten som närstående upplever (Gautun et al., 

2012). Resultatet visade att vårdandet av anhöriga försämrade egenvården initialt men för att 

sedan efter några år förbättras igen (Kwua-Yun et al., 2012).  Detta väcker en undran om 

anhöriga övervårdar sina anhöriga på grund av oro? Av omtänksamhet kan anhöriga hämta 

saker och ordna så att den närstående inte behöver röra sig så mycket, dock är det den fysiska 

rörelsen som är en del av egenvården och gör att muskler och kondition bibehålls. Vid 

insjuknandet har patienten egenvårdbrist då den inte har hunnit inhämta kunskap och lärt 

känna sin sjukdom. Det tar olika lång tid för patienterna att nå sjukdomsinsikt, som är något 

som krävs för att egenvård skall utföras. Då behöver någon annan stöttar 

egenvårdshandlingarna så att de blir utförda. Patienten har egenvårdsbrist (Kirkevold & 

Larsson-Wentz, 2000). Med tiden lär sig individen hur sjukdomen påverkar det dagliga livet 

och kan då succesivt öka sin egenvård med stöd. Under den process som patienten genomgår 

kan den anhörige kompensera de brister som finns med stöd i de områden som behöver 

stöttas. Rutiner skapas snabbt på både gott och ont. För en närstående som både 

förvärvsarbetar och vårdar en nära anhörig är tiden ofta en bristvara. Att ta ett kliv tillbaka 

för att se om aktiviteten är något som individen nu själv kan göra hinns kanske inte med? Det 

kanske kan vara en av orsakerna till att egenvården försämras hos patienter med KOL som 

vårdas av närstående. Stöd och råd från andra i samma situation kan hjälpa patienten med 

KOL och dess anhöriga att bryta den isolering som uppstår då symtomen av sjukdomen 

begränsar det dagliga livet (Svensk Lungmedicinsk Förening, 2014b).  

6.1.5 Utformning av egenvårdsutbildning 

Önskemålen från patienterna var att få begriplig information från en engagerad person. 

Detta för att de skall tillgodogöra sig den egenvårdsutbildning som ges. Förstår patienterna 

inte den information som ges uteblir egenvården. Det finns i dag många sätt att själv hitta 

information, via internet, tidningar, telefonrådgivning, vänner m.m. Det är individuellt hur 
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denna information bäst tillämpas och ett behov finns att öka tillgängligheten av 

patientinformation. Om det är i grupp, individuellt, via telefon eller internet kan ha stor 

betydelse för den enskilde. Valmöjligheten gör att chanserna att egenvårdsinformationen når 

ut till fler ökar. Då patienter upplevde en skam över sin sjukdom är det viktigt att 

sjuksköterskan inte skuldsätter patienten utan stöttar och uppmuntrar (Halding et al., 2011).  

Det är av stor vikt hur sjuksköterskan ger information och utbildning. Rökstopp är den 

absolut viktigaste behandlingen för rökare och är det som är i fokus (Svensk Lungmedicinsk 

Förening, 2014a). För att individen skall göra egenvård behövs utbildning på den nivå som är 

lämplig för just den patienten. Det krävs att patienten själv är motiverad till rökstopp för att 

en förändring skall ske. Fokus kan läggas på andra egenvårdsåtgärder till en början för att 

sedan återkomma till rökningen om hen initialt inte är motiverad att sluta röka. 

Sjuksköterskans frustration över att inte förmå patienten att vilja sluta röka kan bilda ett 

hinder i egenvårdsutbildningen (Cornforth, 2013). En bedömning behöver göras av vad 

patienten har för förmåga till egenvård och om en brist för den finns för att ge stöd och 

utbildning (Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000). 

Det var ett önskemål att få en skriftlig plan att ta med hem efter ett besök hos sin läkare. Då 

kan patienterna gå tillbaka och se vad som sas på mötet och hur de ska få hjälp att hantera 

sin situation, då mycket av det som sagts inne hos läkaren hinner glömmas bort till nästa 

exacerbation. Detta stöds även av egenvårdsmodell för kroniskt sjuka som är utformad från 

Orems egenvårdsteori (Burks, 1999). Där samarbetet mellan patient och sjuksköterska leder 

fram till en plan för egenvården samt ett informationsflöde mellan patient och 

sjuksköterskan för vidare utveckling av egenvården. Det kan hjälpa även anhöriga då de 

upplever att mycket tid går åt till kontakter med olika vårdinrättningar tar mycket tid i 

anspråk (Gautun et al., 2012). Finns det en tydlighet i hur olika situationer skall hanteras 

skapas en trygghet runt patienten. 

E-hälsa är ett är ett relativt nytt område inom sjukvården men något som kommer att öka i 

framtiden. Det finns mycket information att söka och den informationen kommer inte alltid 

från en säker källa. Behovet av att komma i kontakt med sjukvården dygnet runt har ökat då 

vi har teknik som gör det möjligt. Detta gör att tillgängligheten ökar för patienten men ställer 

krav på vården att möta upp. Vid litteratursökning för detta examensarbete hittades endast 

en studie om e-hälsa. Fler behövs då användandet av e-hälsa ökar i samhället. Det sågs att 

kunskapen om egenvården ökade hos de individer som använde e-hälsa. Vi kan via denna 

form av teknik nå en grupp som kanske inte kan eller vill delta i fysiska träffar och utbildning 

i skolform. Känslan av att vara isolerad på grund av fysiska begränsningar beskrivs av 

patienter med KOL (Disler et al., 2014). Kanske kan den upplevelsen brytas delvis med hjälp 

av e-hälsa?  Elektroniska deviser kan inte ersätta mänsklig kontakt men kan ge 

sjuksköterskan ytterligare ett verktyg i bedömningen av patienten vid till exempel 

telefonrådgivning. Avstånd som är långa fysiskt sett blir korta via elektroniken så de som bor 

långt ifrån sin vårdgivare kan på detta sätt få ökad kunskap i egenvård för att uppnå ökad 

livskvalitet. En förväntan är att fler studier om denna form av sjukvård kommer och 

förhoppningsvis kan det ge patienterna en ökad trygghet och att de kan uppleva att de lättare 

kommer i kontakt med vården. Orem beskriver att egenvårdens behov förändras under 

människans liv och då inte är konstanta (Kirkevold & Larsson-Wentz, 2000). Det medför att 

individen ständigt behöver utvärdera sitt egenvårdsbehov och detta sker ständigt. Att då ha 
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möjligheten att nå sin vårdgivare lättare gör att insatser snabbare kan sättas in för att främja 

hälsa. Kanske kommer en fundering på helgen och kan då frågan mejlas till vårdgivaren kan 

svaret komma redan nästa dag. Väntar patienten med att ställa frågan till nästa läkarbesök 

förloras värdefull tid. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Allmän litteraturöversikt valdes som metod då författaren önskade få en bild av valt område 

(Friberg, 2012). Det är en bra metod för att ge en överblick om befintlig forskning i ämnet. 

Intervjustudie hade kunnat vara ett alternativ för att få den subjektiva bilden av egenvårdens 

effekter för patienter med KOL. Intervjuns syfte är då att få en inblick i den intervjuades 

värld att leva med KOL (Olsson & Sörensen, 2011). Då empiriska studier är tidskrävande och 

begränsad tid fanns tillgänglig för detta examensarbete bedömdes litteraturstudie som ett bra 

val av metod. Fördelen med litteraturstudie är att artiklar från hela världen kan användas och 

kan då ge ett bredare perspektiv.  

Då artiklarna lästs många gånger stärks validiteten i examensarbetets resultat och risken för 

misstolkning minskas (Friberg, 2012). Ett strukturerat tillvägagångssätt har tillämpats och 

under arbetets gång har text lästs om och bearbetats. De dokument som upprättades under 

analysfasen har gett arbetet struktur och en lättåskådlighet när likheter och skillnader har 

jämförts. En svaghet i metoden är att författaren varit ensam under alla faser i arbetet och 

det är en brist då en diskussion mellan två författare kan ge en bredare tolkning. Det finns en 

möjlighet att artiklar missats av författaren då det finns många databaser och två har använts 

vid detta examensarbete. Dock har de två vanligaste använts som innehar ett stort antal 

vetenskapliga artiklar. En styrka är i stället att författaren då har valt ett intressant område 

och inte behövt kompromissa när det gäller att välja område att belysa. Författaren har också 

haft förmånen att disponera tiden optimalt då hänsyn till en medförfattare inte har krävts.  

Möjligheten finns att en diskussion under arbetets gång hade gett andra aspekter och andra 

synvinklar kommit fram.   

Författaren anser sig ha använt relevanta sökord för syftet och fått ett resultat som innesluter 

valt område. Artiklarna kommer från ett flertal länder; Europa, Nordamerika och Asien vilket 

författaren ser som en tillgång. Det ger en generaliserbarhet då samstämmiga resultat visats i 

flera delar av världen på samma patientgrupp (Polit & Beck, 2012). Då egenvård behövs vid 

all kronisk sjukdom finns en överförbarhet i materialet. Andra patientgrupper med 

egenvårdsbehov kan gynnas av egenvårdsutbildning så att de kan bibehålla sin hälsa och 

erhålla kunskap hur de skall hantera sina försämringsperioder. Det är en relativt stor 

spridning av årtalen när artiklarna publicerades. De äldre artiklarna togs med då de svarade 

på syftet och hade ett stort antal informanter i sitt underlag. En artikel exkluderades på 

grund av ålder då senare studier visat på liknande resultat. Det är eftersträvansvärt att 

använda artiklar som nyligen publicerats om det är möjligt. Författaren funderade på 

möjligheten att exkludera den äldsta artikeln då den är publicerad 1995 men behölls då den 

hade ett stort antal deltagare vilket ger den en generaliserbarhet (Ries et al., 1995).  Det är 
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möjligt att engelska begrepp används och översätts på olika sätt i olika länder och då kan 

missförstånd och felöversättning ske. Då författaren har läst igenom artiklarna ett flertal 

gånger minskas dock risken för feltolkning. Ordböcker och lexikon användes för att 

säkerställa att översättningen gjordes korrekt. Författaren har genom arbetets gång 

säkerställt metoden genom att inhämta kunskap från refererad kurslitteratur. Under arbetets 

gång har författaren fått en förståelse för systematiskt arbete och vikten av struktur som 

krävs vid vetenskapligt förhållningssätt. 

6.3 Etikdiskussion 

Författaren har försökt att hålla distans och läsa materialet förutsättningslöst med en 

öppenhet för resultatet. Det finns en förförståelse hos författaren, vilket denne medvetet 

förhållit sig till under arbetets gång.  Alla resultat har redovisats, då det är oetiskt att endast 

redovisa resultat som passar för den egna åsikten hos författaren (Friberg, 2012). Författaren 

har i arbetet tagit hänsyn till de etiska riktlinjer som krävs genom att inte plagiera, förvanska 

eller feltolka det vetenskapliga materialet som examensarbetet grundar sig på (Codex, 2015). 

Artiklarna som granskats kommer från flertalet länder vilket gör att ansökningar till etiskt 

råd dokumenteras olika. Det gick att utläsa i alla artiklar utom två att de hade godkännande 

från etiska råd (Reina-Rosenbaum et al., 1997; Spitzer et al., 1996). Alla hade skriftligt 

samtycke från deltagarna vilket gjorde att även de två som inte tydligt redovisat etiskt 

tillstånd inkluderades. Den ena artikeln kom från Israel (Spitzer et al., 1996) och den andra 

från USA (Reina-Rosenbaum et al., 1997). Alla artiklar är peer reviewed vilket gör att de 

håller hög vetenskaplig nivå och då granskats även ur ett etiskt perspektiv (Polit & Beck, 

2012).  

6.4 Förslag på vidare forskning 

Då befolkningen i Sverige blir allt äldre finns det en stor vinst i att sjuksköterskor utbildar 

kroniskt sjuka i egenvård för att öka livskvalitet, minska lidande och spara på ekonomiska 

resurser. Utmaningen att ge information på ett sätt som patienterna kan ta till sig ökar då det 

finns informationskällor tillgängligt dygnet runt. Vidare forskning behövs om hur 

patientutbildningens utformning skall se ut för att generera ökad kunskap om egenvård till 

patienter med kronisk sjukdom som KOL. Till exempel intervjustudie eller frågeformulär 

med öppna frågor till patienter med KOL för att få djupare kunskap i vad patientutbildningen 

skall innehålla, hur den skall utformas och på vilket sätt den skall ges.    
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7 SLUTSATSER 

Examensarbetet hade som avsikt att skapa en översikt på egenvårdens effekter för vuxna 

patienter med KOL. Resultatet visar på att det finns positiva effekter och en samhällsnytta 

med utbildning i egenvård genom färre läkarbesök och minskat lidande för patienten. Detta 

genom minskade symtom, förbättring av den fysiska aktivitet, ökad kunskap om sjukdomen, 

ökad känsla av sammanhang, men även att egenvården initialt minskar när patienter med 

KOL blir vårdad av en nära anhörig. Information om vad patienterna själva önskade få 

utbildning inom och hur framkom. Författaren anser sig svara på examensarbetets syfte. 

Det hade varit av stort intresse att få fler kvalitativa studier med frågeställningen hur vården 

bättre skall utforma utbildning i egenvård. Detta så att sjuksköterskan kan ge patienter med 

KOL bättre kunskap i sin egenvårdshantering vid försämringsperioder. Överförbarhet av 

resultatet till andra kroniska sjukdomar ser jag som möjlig då egenvård är viktig för alla med 

kronisk sjukdom. Med ökad kunskap i sin sjukdom kan patienten få en känsla av kontroll 

över sin situation. Sjuksköterskan har en möjlighet att vid varje möte med patienten göra en 

bedömning av patientens egenvårdsförmåga för att upptäcka brister eller behov för att ge 

riktad utbildning. 
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BILAGA A. DATABASSÖKNING 

 

Databas/datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Granskade Antal valda 
artiklar 

 CINAHL plus 
februari 2015                                 

MH ”Lung 
Disease, 
Obstructive” 
AND “”Self 
care” 

Peer reviewed 
 

58 35 4 
(2, 5, 8, 11) 

CINAHL plus 
mars 2015 

MH “Lung 
Disease, 
Obstructive” 
AND 
“Patient 
Education” 

Peer reviewed  44 14 3 
(6, 7, 13) 

PubMed 
 mars 2015 

“Self -Care” 
AND “Lung 
Disease, 
Obstructive” 
NOT “Lung 
Neoplasms” 

Peer reviewed 
2010-2015 
Människor 
Engelska 
Omvårdnads- 
tidskrift 

67 27 6 
(1, 3, 4, 9, 
10, 12) 
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BILAGA B. REDOVISNING AV URVAL AV ARTIKLAR 

Granskning av kvalitet på artiklarna gjord enligt Friberg (2012), se Bilaga C. 

Artikel Persp
ektiv 

Problem/ 
syfte 

Metod Resultat Kvali
tet 

(1) Titel: Study of 
Older Adults´ Use of 
Self-Regulation for 
COPD Self-
Management Informs 
An evidence-Based 
Patient Teaching 
plan. 
Författare: Brandt, 
C et al 
Tidskrift: 
Rehabilitation 
Nursing 
Årtal: 2013 
Land: USA 

Collabo
rative 
model 
for 
Self-
manage
ment of 
chronic 
disease 

Beskrivning av 
28 äldre med 
KOL och deras 
självreglering 
enligt 
egenvårds 
teori 

Kvalitativ 
semistrukturer
ad 
intervjustudie. 
Hermeneutisk 
analysmetod. 

Tre huvud teman; 
Symtom observation, 
bedömning av 
symtom och 
egenvårdshandling. 
Totalt 9 subtema 

12/14 

(2) Titel: Self-
management in older 
patients with chronic 
illness 
Författare: 
Gallagher, R et al 
Tidskrift: 
International 
Journal of Nursing 
Practice 
Årtal: 2008 
Land: Australien 

Nej  Beskriva 
egenvård hos 
äldre patienter 
med kronisk 
sjukdom som 
nyligen 
försämrats för 
att identifiera 
patientens risk 
för dåligt 
egenomhänder
tagande och 
för att 
bestämma 
inverkan av 
egenvård. 

Kvantitativ. 
Prospektiv och 
deskriptiv. 
Journalgransk
ning och 
intervju i form 
av 
frågeformulär. 
Analys genom 
medel, 
procent, 
standardavvik
else, median 
och ANOVA. 

Gruppen i sin helhet 
skattade sin 
egenvårdsförmåga 
som hög. De som 
skattade sin 
egenvårdsförmåga 
sämst var de äldre, 
de som nyligen fått 
diagnosen och de 
som hade en låg 
känsla av 
sammanhang. 
De såg en trend att 
män hade något 
bättre egenvård. 

12/13 
 

(3) Titel: Effects of 
Consumer-Centered 
u-Health Service for 
the Knowledge, Skills 
and Attitude of the 
Patients With Chronic 
Obstructive 
Pulmonary Disease 
Författare: Kim, J 
et al 
Tidskrift: 
Computer, 
Informatics, Nursing 
Årtal: 2012 
Land: Sydkorea 

Nej 1 Är 
elektronisk 
vård effektiv 
för att 
förbättra 
patienter med 
KOLs kunskap 
om 
självhantering, 
hantering av 
enheter och 
attityder kring 
dem? 
2 Om 
effektiva, 
vilken form är 
mest effektiv? 

Kvantitativ. 
Kvasiexperime
ntell design. 
Icke ekvivalent 
multi-grupp 
pretest-
posttest 
design. 
Analys genom 
frekvens, 
medel. 
Chronbach´s 
Alpha och P- 
värde. 

Författarna såg en 
ökning i att hantera 
sin sjukdom för alla 
tre grupper men att 
grupp 2 fått bäst 
resultat. Resultatet 
var inte signifikant. 
 
Alla grupperna 
ökade signifikant sin 
förmåga att hantera 
de elektroniska 
verktygen.  
Efter 6 månader var 
majoriteten av 
deltagarna nöjd med 
deras erfarenhet av 
e-hälsa.  

9/13 
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Artikel Persp
ektiv 

Syfte/ 
problem 

Metod Resultat Kvali
tet 

(4) Titel: Effects of 
self-regulation 
protocol on 
physiological and 
psychological 
measures in patients 
with chronic 
obstructive 
pulmonary disease 
Författare: Kuo C-C 
et al 
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 
Årtal: 2013 
Land: Taiwan 

Nej Syftet är att 
presentera en 
diskussion om 
den fysiska 
och psykiska 
effekten av 
självreglerings
protokoll för 
att minska 
symtomen vis 
akut 
exacerbation 
hos patienter 
med KOL 

Kvantitativ 
pre-post test 
studie. Två 
grupper varav 
en 
kontrollgrupp 
och en 
interventionsg
rupp. Analys 
genom 
procent, 
medel, 
standardavvik
else, chi-
square test, t-
test och 
ANOVA. 
 

Interventionsgruppe
n visade på bättre 
uthållighet i träning, 
mindre andfåddhet, 
längre gångsträcka 
samt mindre 
syreförbrukning vid 
andsträngning.  
 
Även färre 
oplanerade 
läkarbesök 
uppmättes i 
interventions-
gruppen.  

12/13 

(5) Titel: Influence 
of Family Caregiver 
Caring Behavior on 
COPD Patients´Self-
Care Behavior in 
Taiwan 
Författare: Kwua-
Yun W et al 
Tidskrift: 
Respiratory Care 
Årtal: 2012 
Land: Taiwan 

Nej Undersöka 
relationen 
mellan 
egenbehandlin
g och 
vårdarbörda 
och den 
påverkan 
anhörigvårdar
es uppförande 
har på KOL 
patienters 
egenvårds 
utförande. 

Kvantitativ 
Cross 
sectional 
studie. Analys 
genom medel, 
standardavvik
else, t-test, 
Chronbac´s 
Alpha och 
ANOVA. 
 

Ju bättre vård från 
anhöriga desto 
mindre egenvård. 
 
Ju längre anhöriga 
vårda desto bättre 
blir egenvården från 
den sjuke. 

11/13 

(6) Titel: The 
Effectiveness of 
Different 
Combination of 
Pulmonary 
Rehabilitation 
Program 
Components* 
Författare: Norweg 
A et al 
Tidskrift: CHEST 
Årtal: 2005 
Land: USA 

Nej Att studera 
korstikts och 
långsikts 
effekter av 
kombinerad 
aktiv träning 
eller 
föreläsningar 
om att träna 
på livskvalitet, 
funktionellt 
status och 
träningstolera
ns 

Kvantitativ. 
Randomiserad 
klinisk studie. 
Analys genom 
SPSS, 
enkelriktad 
variansanalys 
och 
multivariansan
alys. 

Den grupp som fick 
aktivitetsträning 
kombinerat med 
fysisk träning fick 
kortvarigt mindre 
dyspné och trötthet 
och ökat 
engagemang i 
aktiviteter samt total 
funktions status. 
 
De som fick 
aktivitetsträning fick 
högre livskvalitet 
jämfört med de som 
fick föreläsningar. 

10/13 
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Artikel Persp
ektiv 

Problem/ 
Syfte 

Metod Resultat Kvali
tet 

(7)Titel: The 
Cost/Benefit Of 
Outpatient-Based 
Pulmonary 
Rehabilitation. 
Författare: Reina-
Rosenbaum R et al 
Tidskrift: Archives 
of Physical Medicine 
& Rehabilitation. 
Årtal: 1997 
Land: USA 

Nej Att utvärdera 
resultatet av 
ett kostnads-
effektivt 
lungrehabiliter
ings program 
för KOL 
patienter. 

Kvantitativ 
interventionsst
udie med pre 
och posttest. 
Analys genom 
parat t-test 
och p-värde. 

Signifikant 
förbättring i forcerad 
vitalkapasitet, cykel 
förmåga och 12 
minuters gångtest.  
Upplevelsen av 
dyspné minskade 
signifikant. Ingen 
förändring sågs i 
forcerad 
exspiratorisk volym. 

8/13 

(8) Titel: Effects off 
Pulmonary 
Rehabilitation on 
Physiologic and 
Psychosocial 
Outcomes in Patients 
with Chronic 
Obstructive 
Pulmonary Disease. 
Författare: Ries A, 
et al 
Tidskrift: Annals of 
internal medicine 
Årtal: 1995 
Land: USA 

Nej Jämföra 
effekten av 
omfattande 
lung- 
rehabilitering 
med de som 
fått enbart 
utbildning i 
fysiologisk och 
psykosocialt 
utfall. 

Kvantitativ, 
Randomiserad 
klinisk studie. 
Analys genom 
t-test, medel, 
standardavvik
else och  p-
värde. 

Förbättrad tränings 
förmåga och symtom 
hos gruppen med 
rehabilitering sågs. 

8/13 

(9) Titel: An 
exploration of self-
efficacy and self-
management in 
COPD patients. 
Författare: Simpson 
E & Jones M 
Tidskrift: British 
Journal of Nursing 
Årtal: 2013 
Land: Storbritannien 

Nej Att undersöka 
om själv effekt 
i att hantera 
sin KOL är 
sammanknipp
at med bättre 
humör, 
mindre 
andfåddhet 
och färre 
exacerbationer
; vad hjälper 
eller hindrar 
patienter att 
hantera sin 
KOL och 
patienters 
förslag på 
förbättringar i 
den stöttning 
de får. 

Kvantitativ 
och kvalitativ. 
Explorativ och 
deskriptiv 
studie. 
Allmän 
litteraturstudie
. Analys i den 
kvantitativa 
delen genom 
frekvens, 
procent, p-
värde, 
standardavvik
else och t-test. 
SPSS. 

Kvantitativa 
resultatet visade att 
de som kunde känna 
igen och behandla 
exacerbationer och 
självförtroende att 
kontrollera 
andfåddheten 
upplevde mindre 
ångest och 
depression. 
 
Kvalitativa resultatet 
visade kunskap om 
rökstopp och att ta 
sina mediciner 
hjälper att hantera 
KOL. Önskan om att 
få information om 
nya läkemedel och 
tillgänglighet när råd 
behövs samt en årlig 
plan fanns. 

10/13 
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Artikel Persp
ektiv 

Problem/ 
Syfte 

Metod Resultat Kvali
tet 

(10) Titel: 
Effectiveness of a 
Brief Self-Care 
Support Intervention 
for Pulmonell 
Rehabilitation Among 
the Elderly Patients 
With Chronic 
Obstructive 
Pulmonary Disease in 
Korea 
Författare: Song H-
Y et al 
Tidskrift: 
Association of 
Rehabilitation Nurses 
Årtal: 2012 
Land: Sydkorea 

Nej Bedöma 
effekten av en 
kort egenvårds 
support 
intervention 
för att 
uppmuntra 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
egenvårds 
vidhållande 
hos äldre med 
KOL i Korea. 

Kvantitativ, 
blindad, 
randomiserad 
pre/posttest 
design. Analys 
genom t-test, 
standardavvik
else och p-
värde. 
ANCOVA. 

Den experimentella 
gruppen hade 
signifikant lägre 
poäng på symtom, 
aktivitet, påverkan 
och totalt välmående 
samt hade högre 
poäng på motion, 
läkemedel och 
vidhållande av 
egenvård 

12/13 

(11) Titel: The 
moderating Effect of 
Age on Self-Care1 

Författare: Spitzer 
A et al 
Tidskrift: Western 
Journal of Nursing 
Research 
Årtal: 1996 
Land: Israel 

Ja. 
Orems 
egenvår
dsteori 

Undersöka 
effekten av 
ålder och 
relationen 
mellan 
symtomens 
allvarlighetsgr
ad, egenvård 
och annans 
vårds 
perception till 
den 
utsträckning 
vilkens deras 
problem 
löstes, deras 
nöjdhet och 
uppfattning av 
kontroll över 
sin hälsa.  

Kvantitativ 
studie med 
frågeformulär. 
Analys genom 
Chronbac´s 
Alpha och p-
värde 

Ålder har ett positivt 
samband med 
svårighetsgrad på 
symtom och negativ 
på mängden 
egenvård. 
 
Egenvård hade 
starkare effekt hos 
äldre än de yngre 
deltagarna på 
upplevelsen av att 
problemet blivit löst. 
 
Yngre deltagare 
upplevde större 
belåtenhet med att få 
vård av andra än 
egenvård jämfört 
med de äldre 
deltagarna. 

9/13 
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Artikel Persp
ektiv 

Problem/ 
Syfte 

Metod Resultat Kvali
tet 

(12) Titel: Self-
management and 
symptom monitoring 
among older adults 
with chronic 
obstructive 
pulmonary disease 
Författare: Warwick 
M, et al 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 
Årtal: 2009 
Land: Australien 

Nej Att beskriva 
egenbehandlin
g och 
symptom 
monitorering 
hos KOL 
patienter med 
moderata 
symptom samt 
att identifiera 
inflytandet av 
själv effekt och 
känslan av 
samanhang på 
egenvård och 
symptom 
övervakning. 

En kvantitativ 
prospektiv, 
beskrivande 
undersökning. 
Analys genom 
linjär 
regressionsana
lys, medel, 
procent och 
standardavvik
else. SPSS. 

Patienterna 
rapporterade bra 
eller väldigt bra nivå 
av egen hantering av 
KOL. 
Symtom 
övervakningen var 
inte idealt och 
stämde inte överens 
med symtomen.  De 
symtom som 
patienterna 
övervakade mest var 
dyspné och minst var 
sömnstörningar. De 
som var gifta och var 
sämre i sin sjukdom 
hade bättre 
symtomövervakning.  
 
De som hade en 
högre nivå av 
egenvårdsförmåga, 
känsla av 
samanhang och de 
som hade varit 
inlagda på sjukhus 
de senaste 6 mån 
rapporterade bättre 
egenvård. 

11/13 

(13) Titel: Education 
in Pulmonary 
Rehabilitation: The 
Patient´s Perspective. 
Författare: Wilson 
J, et al 
Tidskrift: Archives 
of Physical Medicine 
& Rehabilitation 
Årtal: 2007 
Land: Irland 

Nej Att förvissa 
från 
patientens 
perspektiv vad 
som skall 
inkluderas i 
utbildningen 
under lung-
rehabilitering 
och hur de 
skall ges samt 
att jämföra 
patientens och 
de 
professionella 
vårdarnas syn. 

Kvalitativ. Sex 
fokusgrupper 
intervjuades. 
Grounded 
theory. 
Transkription, 
kodning och 
triangulering. 

Sex huvudteman för 
utbildning framkom. 
 
Sjukdomsutbildning. 
Hantering av 
dyspné. 
Hantering av 
exacerbation. 
Medicinering. 
Psykosocialt stöd. 
Välfärd och 
ekonomiskt stöd. 
 
De identifierade ett 
underskott på 
kunskap i förståelse 
och hantering av 
sjukdomen. 

12/14 
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BILAGA C. KVALITETSGRANSKINING AV ARTIKLAR ENLIGT 

FRIBERG 

 

Kvalitativa studier skall besvara följande frågor; 

1 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är det i så fall formulerat och avgränsat? 

2 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är i så fall dessa formulerade? 

3 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är den isåfall 

beskriven? 

4 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5 Hur är metoden beskriven? 

6 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

7 Hur har data analyserats? 

8 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9 Vad visar resultatet? 

10 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11 Vilka argument förs fram? 

12 Förs det några etiska resonemang? 

13 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

14 Sker en koppling till teoretiska antaganden? 

 

Granskning av en kvantitativ artikel skall besvara följande frågor; 

1 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

2 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är de i så fall formulerade? 

3 Finns det någon omvårdandsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är den i så fall 

beskriven? 

4 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5 Hur är metoden beskriven? 

6 Hur har urvalet gjorts? 
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7 Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

8 Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

9 Vad visar resultatet? 

10 Vilka argument förs fram? 

11 Förs det några etiska resonemang? 

12 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 

13 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdandsvetenskapliga 

antaganden? 
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