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Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte Design/ 
Intervention 

Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

Carrieri-
Kohlman, V., 
Nguyen, H.Q., 
Donesky-Cuenco, 
D., Demir-
Deviren, S., 
Neuhaus, J.,& 
Stulbarg, M.S. 
2005 
USA  

Utvärdera långsiktiga 
skillnader (under 1 år) 
när det gäller egenvård 
vid andnöd, 
träningskapacitet, 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
hälsoresurs när man 
jämför med självträning 
och träning som är ledd 
av utbildad personal. Tre 
grupper, en med 
självträning, en med 4 
ledarledda träffar och en 
med 24 ledarledda 
träffar. 

Kvantitativ, prospektiv, 
randomiserad, intervention, 
”singelblinded”. 
 
Tre interventionsgrupper. 
En med självträning, en 
med 4 ledarledda träffar 
och en med 24 ledarledda 
träffar. 

N=115 
(N=12) 

Linear mixed-effects models. 
 
Proc Mixed in SAS verson 08. 

Egenvårdutbildning tillsammans med 24 
utbildningsträffar visar störst förbättring, 
träningskapacitet och förbättrat tålamod än 
gruppen med 4 träffar och de med 
självträning.  
(Alla grupper hade dock förbättring).   
Patienter som är fysiskt aktiva och deltar i 
kontrollerad träning har visats få fortsatta 
fördelar både i symptom och uthållighet 
(mätt under 6 och 12 månader).  
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Chen, K-H., 
Chen, M-L., Lee, 
S., Cho, H-Y., & 
Weng, L-C. 
2008 
Taiwan 

Att utforska hur 
patienter  som drabbats 
av kronisk obstruktiv 
lungsjukdom hanterar 
sin egenvård och 
sjukdom. 

Kvalitativ 
Deskriptiv design 
Djupintervjuer 
Intervjuerna spelandes in 
för att sedan ordagrant 
översättas av två av 
forskarna för att försäkra 
sig om att innehållet 
överensstämmer. 

N=18 
(N=1) 

Miles och Huberman´s (1994) 
tre-stegsmetod användes för att 
analysera data.  
Innehållsananlys 

Fem teman av hur patienterna hanterade sin 
egenvård och sjukdom framkom. Dessa var 
hantering av sina symtom, genomförande av 
aktiviteter och träning, miljömedvetande, att 
hantera sina känslor och att bevara en 
hälsosam livsstil.  
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Ek, K., & 
Ternstedt, B-M. 
2008 Sverige 

Att beskriva patienters 
levda erfarenheter av 
svår KOL i den 
palliativa fasen där 
sjuksköterskan har ett 
stort ansvar när det 
gäller stöd till patienten 
och dennes familj.  

Kvalitativa intervjuer, (20-
90 min.) 
Fenomenologisk metod för 
analysering av intervjuer av 
8 personer under 2 
månader, 5 öppna frågor 
med huvudtema, inspelade 
och översatta.  

N=9 
(N=1) 

Innehållsanalys Personer med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom  beskriver sina begränsningar i 
livet och hur de tvingas avstå från 
meningsfulla aktiviteter i det dagliga livet, 
vilket leder till isolering. De pendlar mellan 
hopp och förtvivlan. En känsla av 
delaktighet och tro på att livet är 
meningsfullt måste hittas. Det ger energi 
och vilja till att fortsätta leva. Omvårdnad 
ska innefatta stöd både till patienter och 
anhöriga och underlätta så att patienten kan 
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leva, inte bara existera. Man måste se både 
till det sociala, existentiella och det fysiska 
planet och det får man genom 
familjecentrerat stöd av sjuksköterskan. 

Gullick, J., & 
Colleen Stainton, 
M. 2007 
Australien 

Att undersöka upplevda 
erfarenheter av kroppens 
olika funktioner hos 
personer som lever med 
kronisk obstruktiv 
lungsjukdom. 

Kvalitativ 
Fenomenologisk, 
Djupintervjuer och 
telefonintervjuer 
(15-90 min.) 
Öppna frågor som spelades 
in och översattes muntligt. 
Kohortgruppen intervjuades 
separat 
 
 

N=15 
Kohort N=14 

Hermeneutisk 
Filosofisk ram – ram av 
Merleau- Ponty 

Insikt i hur kroppen hos en person med 
kronisk obstruktiv lungsjukdom förändras, 
att livet krymper, är viktigt för 
sjuksköterskan att förstå för att kunna 
planera passande vård och utvärdera det 
man gör. De olika åtgärderna man gör med 
patienten måste bli meningsfullt.  
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Göransson, C., 
Kirkegaard, A., & 
Fridlund, B. 2003  
Sverige 

Att se skillnader och 
stärkande effekter hos 
patienter med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom 
vid olika 
egenvårdsutbildningar 
mellan 2 olika grupper, 
den ena ledd av 
specialist- sjuksköterska 
(baserat på HBM  
Health belief model) och 
den andra ledd av 
sedvanlig sjuksköterska 
(sedvanlig 
patientutbildning).  

Kvantitativ 
Retrospektiv 
Kontrollerad 
Intervention 
Icke randomiserad 
Deskriptiv 
Frågeformulär med 17 
frågor, baserat på tidigare 
studier, lades  i kuvert och 
postades av patienten. 
Team av läkare, 
sjuksköterskor, 
arbetsterapeut och 
statistiskt kunniga testade 
validiteten. 
 

N=100 
(N=26) 

Chi-Square test 
Mc Newmars- test 
Wilc oxon- signranktest 
Pre-post test analyserades med 
deskriptiv statistik 
HBM ( Health belief model) 

Visar att gruppbaserade specialist 
sjuksköterskeledda utbildningsprogram för 
personer med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom förbättrar patienters kunskap. 
Egenvården blev förbättrad med avseende 
på andningsteknik (normalt och vid 
ansträngning) och kostkunskap.  
Tröttheten reducerades och humöret blev 
bättre. Sedvanlig patientutbildning (ledd av 
sjuksköterska) behöver klarare direktiv som 
framhäver sjuksköterskans ansvar för 
patientutbildning. Sjuksköterskan behöver 
också djupare kunskap i utbildningsmetoder 
och detta ämne borde ges större utrymme i 
deras fortbildning.   

R1 

Kara, M.  
2003 
Turkiet 

Utvärdera effekterna av 
hur ett 
planerat/strukturerat 
utbildningsprogram, där 
patienternas delaktighet/ 
effektivitet undersöks.  
Hypotesen var att ett 
strukturerat 
utbildningsprogram 
kunde förbättra den egna 
delaktigheten/effektivite
ten.  

Kvantitativ 
Randomiserad 
En kontrollgrupp 
En interventionsgrupp 
30 personer/ grupp 

N=60 Chi-square-test (deskriptiv 
statistik) 
T-test 
COPD Self efficacy scale 
(CSES) 
Cronbach´s alpha, 
ANOVA -34 subteman och 5 
teman. 
 

Planerade/strukturerade utbildningsprogram 
är effektivt när det gäller att förbättra 
effektiviteten hos patienter med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom. 
Patienternas självförtroende och kunskap 
inför vad de kan klara av påverkar till stor 
del hur de hanterar sina andningsproblem 
och sin sjukdom. Hur starkt självförtroende 
patienterna har kan man genom speciella 
instrument (CSES Copd Self efficacy Scale) 
mäta och de kan med fördel användas av 
sjuksköterskor för att stödja och se hur 
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patienter med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom tycker att deras självförtroende 
påverkas vid andningssvårigheter.  

Lomborg, K,. & 
Kirewold, M.  
2005 Danmark 

Att rapportera det 
komplexa i att utföra 
assisterad kroppsvård  
(Assisted personal body 
care, APBC) på 
inneliggande patienter 
med svår kronisk 
obstruktiv lungsjukdom 
och att belysa 
signifikanta delar som 
bör tas i beakt i den 
kliniska vården för att 
stötta patientens 
bekvämlighet och öka 
egenvårdsförmågan, för 
att bibehålla 
kontrollerad andning. 

Kvalitativ 
Deltagande 
observationsstudie 
Semistrukturerade 
intervjuer/öppna frågor, 
individuella intervjuer med 
sjuksköterskor och 
patienter 35-80 min. Olika 
upplägg hos sjuksköterskor 
och patienter.  
Grounded Theory.  
Konstant jämförande 
metod.  
 

N=12 
 

Innehållsanalys 
Inspelning på band  Deltagande 
observation och intervjuer 
kombinerat med det 
observatören skrivit. 
QMA (audio files) 

Studien visar att det är ett komplicerat och 
integrerat arbete att utföra assisterad 
kroppsvård (APBC) på en patient och 
samtidigt kunna  bibehålla patientens 
andning. Viktiga delar är att öka patientens 
egenvårdsförmåga, för att kunna få patienten 
delaktig i den assisterade kroppsvården är 
det viktig att informera så att patienten 
förstår.  
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Lundh, L., 
Rosenhall, L., & 
Törnkvist,l. 
2006 
Sverige 

Att rapportera 
sjuksköterskans 
uppfattning av att sköta 
och vårda patienter med 
kronisk obstruktiv 
lungsjukdom. 

Kvalitativ 
Deskriptiv 
Fenomenografisk 
Intervjuer (sjuksköterskor 
och distriktsköterskor) 40-
60 min. Öppna frågor, 
inspelat och översatt 
ordagrant. 
 

N=20 Fenomenografi 
4 delar; 
först varje intervju för att se 
helheten sedan kategorier, 
subkategorier tills mättnad 
uppnåddes (inget nytt).   

Studien visar att sjuksköterskornas 
uppfattning om att vårda patienterna 
handlade om att skapa  delaktighet hos 
patienten, upprätta en god relation med 
patienterna och stödja dem i att sköta  sin 
personliga omvårdnad, ge information och 
kunskap till patienterna på olika sätt, 
samarbeta med andra vårdgivare och 
arrangera och implementera kliniska 
prövningar och behandlingar. 
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Macdonald, W., 
Rogers, A., 
Blakeman, T., & 
Bower, P. 
2008 
England 

Att undersöka 
sjuksköterskans 
deltagande när det 
gällde att underlätta 
egenvård för 
långtidssjuka. 

Kvalitativ, 
Deskriptiv 
Delar av Grounded Theori, 
Semistrukturerade 
intervjuer (30-65 min.) med 
deduktiv och induktiv  
ansats. 

N=25 Konstant jämförande metod, 
Öppen kodning, 

I egenvården av långtidssjuka jobbade man 
efter huvudteman i tre olika faser.  I en tidig 
fas fastställde man patientens  
svårighetsgrad av sjukdomen och påbörjade 
patientutbildning. I den andra fasen hittade 
man sätt att jobba efter, som passade 
patientens tillstånd exempel att uppmuntra, 
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Inspelade och översatta 
intervjuer. 

lyssna, involvera andra vårdgivare och att 
upprätthålla relationen till patienten. I den 
tredje fasen uppmuntrar man patienten att på 
lång sikt orka fortsätta med sin egenvård.   

Odencrants, S., 
Ehnfors, M., & 
Grobe, S.J. 
2005 
Sverige 
 

Att beskriva erfarenheter 
av måltidssituationer 
utifrån patientens egna 
upplevelser samt vilka 
omvårdnadsåtgärder 
man kan ta till hjälp för 
att hjälpa patienten till 
passande egenvård för 
att måltidssituationerna  
kan bli lättare.  

Kvalitativ, 
Deskriptiv,  
Intervju, 
Dagböcker (5-dagar) med 
givna temafrågor angående 
ändring av mat. 
Beskrivande statistik, 
Intervju och dagbok 
Testades i en pilotstudie 
med 2 personer innan.  
En vecka efter dagboken 
var det intervju/diskussion 
om vad som skrivits i 
dagböckerna. 

N=22 
(N=9) 

Innehållsanalys för att analysera 
dagböcker och intervjuer. 
 

Patienter med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom är ofta svag, har dålig ork till 
att både handla mat, laga mat och att äta 
den. Sjuksköterskan har ett stort ansvar när 
det gäller att ge patienten råd om vad man 
kan göra i form av egenvård för att 
underlätta måltidssituationer. Viktigt att 
tidigt identifiera patienter med stor risk att 
drabbas av undernäring. 
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Odencrants, S., 
Ehnfors, M.,& 
Grobe, S.J. 
2007 
Sverige 

Undersöka hur 
legitimerade 
sjuksköterskor i 
primärvården hanterar 
patienter med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom 
som har ett försämrat 
nutritionsstatus. 

Kvalitativ, 
Explorativ, 
Intervention, 
Enskilda intervjuer, 60 min. 
Semistukturerade frågor 
och givna fall att studera. 
Intervjuerna spelades in och 
översattes. 

N=25 
(N=6) 

Innehållsanalys 
9 kategorier analyserades, 
Down-Wamboldt användes som 
forskningsteknik för att undvika 
bias. 
Beskriver och kvantifierar 
fenomen. 

 Att vårda patienter med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom handlar mycket om att finna en 
balans mellan att fånga upp patienten tidigt i 
sin sjukdom och att i rätt tid ge dem 
information om sjukdomen och deras 
tillstånd. Att genom sin intuition och 
observation kunna använda sig av en 
holistisk syn vid bedömning av 
nutritionsstatus. En sådan syn hjälper 
sjuksköterskan att identifiera behoven hos 
dessa patienter. 
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Ringbaek, T.J., 
Brondum, E., 
Bolton, S., 
Martinez, G.,& 
Lange, P. 
2007 
Danmark 

Mäta gångtid och 
livskvalitet. Belysa den 
långsiktiga effekten av 
ett 7-veckors 
lungrehabiliteringsprogr
am (fysisk träning; gång 
och cykling) och 
undersöka de 
egenskaper som är 
korrelerade till en god 
långsiktig rehabilitering 
 

Kvantitativ, 
Prospektiv, 
Intervetion, 
Kontrollgrupp, 
Icke randomiserad,  
7 veckors period- omfattade 
olika delar i rehabilitering. 

N=209 
(N=77) 

Dubbel X2-test 
Variansanalys  med 
signifikansnivå 0,05 

Studien visar att bland 132 patienter som 
genomförde lungrehabiliteringsprogrammet 
hade vid ettårsuppföljningen en signinfikant 
förbättring då det gällde gångtiden (100% 
förbättring, p<0,001) och  bättre livskvalitet 
(p<0,001). 
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Robinson, A., 
Courtney-Pratt, 
H., Lea, E., 
Cameron-Tucker, 
H., Turner,.P., 
Cummings, E., 
Wood-Baker, 
R.,& Haydn 
Walters, E. 
2008 
Tasmanien 

Att rapportera 
kommunsjuksköterskors 
arbete, där ett 
mentorsprogram (12 
månader) prövas för att 
kunna göra förändringar 
i verksamheten. Syftet är 
att lära sig att stödja 
patienter med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom 
inom primärvården till 
egenvård.   

Kvalitativ, 
Deskriptiv statistik 
Longitudinal, 
Tränade olika tekniker för 
att kunna motivera patienter 
med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom till egenvård. 
Narrativa teman, 
Telefoncoatchning, 
Möten med forskarteamet 
(26 st.) där man ger 
varandra feed-back,  
Frågeformulär på varje 
möte. 

N=21 
vårdcentraler. 
1 mentor och 
max 5 
patienter 
deltog 
/vårdcentral 
 

Temaanalys 
-analyserade nyckelord av 
distriktsköterskornas erfarenhet 
genom Nvivo softwere. 
Inspelade feed-backmöten 
översattes till teman som blev till 
nyckelord. 

Studien visar att det är möjligt att genom ett 
mentorsprogram, (projekt på 12 månader) 
riktat till kommunsjuksköterskor kan göra 
det möjligt att förändra verksamheten så att 
kommunsjuksköterskorna får en helhetssyn 
så att de kan stödja patienter som har 
kronisk obstruktiv lungsjukdom till att utöva 
egenvård och till att hitta individuella 
lösningar på sina problem som var kopplade 
till sjukdomen.  
Mentorssprogrammet hade fem olika faser 
och där jobbade man med frågor som 
innehåller  förändrad föreställning om 
kronisk obstruktiv lungsjukdom, att i 
framtiden kunna använda sig av speciella 
kol-sjuksköterskor inom primärvården, 
problem med att främja patientens 
effektivitet, samarbetssvårigheter med 
patientens effektivitet samt att förändra i 
verksamheten. 
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Tonnesen,P., 
Mikkelsen, K.,& 
Bremann, L. 
2006 
Danmark 

Att utvärdera effekter av 
nikotinersättning jämfört 
med placebo i 
kombination med stort 
eller litet stöd av 
sjuksköterska under 
rökavvänjning hos 
personer med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom 
(utvärdering efter 6 och 
12 månader). 

Kvantitativ 
Randomiserad 
Dubbel blind 
placebokontrollerad studie 
Med 2x2 design, 4 grupper, 
en med nikotinersättning +  
lite stöd av sjuksköterska, 
en med nikotinersättning 
och mycket stöd av 
sjuksköterska, en med 
placebo+litet stöd av 
sjuksköterska och en med 
placebo+ mycket stöd av 
sjuksköterska 
I grupperna med lite stöd 
var det 4 individuella besök 
(2,5 tim totalt), i gruppen 
med stort stöd var det 7 
individuella besök (4,5 tim 
totalt) till sjuksköterska. 
20 sjuksköterskor med 

N=370 
(N=82) 

Resultatet analyserades med 
hjälp av logistisk regression,  
Poisson regression multinomial 
logistisk regression.  

Alla analyser gjordes med hjälp 
av statistisk programvara (Stata 
Statistical Software. 

Deltagarna fick använda sig av 
ett SGRQ ( St. George 
Respiratory Questionary som är 
utformat för att mäta 
hälsorelaterad livskvalitet hos 
personer med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom 

Den expiratoriska kolmonoxiden 
vid utandning mättes med 
Bedfont Smokerlyzer och 
nikotinberoendet mättes med 
hjälp av Fagerströms test av 
nikotinberoende (FTND) 

Avhållsamhet från rökning var större från 
vecka 2 till 12 månader i gruppen där man 
använde nikotinersättning än i 
placebogruppen. Däremot var stödet från 
sjuksköterskan viktigare hos gruppen med 
placebo än i den med nikotinersättning.  
Efter 12 månader hade totalt 13% minskat 
sin rökning från ett genomsnitt på 18 
cigaretter/dag till 4 cigaretter/dag.  
Den expiratoriska kolmonoxiden i 
utandningen hade minskat från 15 ppm 
(starten) till 10 ppm (efter 6 månader) och 
till 2 ppm (vid slutet, 12 månader) 
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erfarenhet av 
rökavvänjning ansvarade 
för beteende stödet under 
studien (de fick 4 
utbildningstillfällen innan 
studien startade) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Zakrisson, A-B., 
& Hägglund, D. 
2009 
Sverige 
 

Beskriva 
astma/kolsjuksköterskor
s erfarenhet av 
utbildning av patienter 
med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom i 
primärhälsovården 

Kvalitativ, 
Deskriptiv, 
Intervjuer, narrativa (20-30 
min.)  
Semistrukturerade frågor,  
Intervjuerna spelades in på 
band och översattes. 
En pilotstudie gjordes innan 
för att testa frågornas 
användbarhet. Pilotstudien 
är med i resultatet. 

N=12 
sjukskötersko
r 
(N=5) 

Manifest analys – textnära  
Latent analys – underliggande 
mening 
 
 

Resultatet presenterades i två teman,; 1. Att 
få  stöd resulterade  i att sjuksköterskorna 
kände sig trygga vilket i sin tur möjliggjorde 
utveckling i patientutbildning. 2. Brist på 
stöd resulterade i en känsla av osäkerhet 
vilket gjorde det svårt att hålla en  bra 
patientutbildning. Sjuksköteskorna var 
individfokuserad men påverkades av 
patienternas känslostämmningar, och deras 
oro när de märkte av sjuksköterskornas 
osäkerhet. 
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