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Abstrakt 
Bakgrund:Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) innebär svårigheter med 
andningsflödet genom luftvägarna. Sjukdomen utvecklas smygande och 
lungkapaciteten avtar gradvis. Sjuksköterskan bör se över patientens 
egenvårdsförmåga och därefter anpassa information/utbildning och stöd. Syfte:Att 
belysa omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan ta till hjälp för att främja 
egenvård hos personer med KOL. Metod:15 artiklar från PubMed och Cinahl 
analyserades med innehållsanalys och låg till grund för litteraturstudien. Även 
manuell sökning gjordes. Resultat:Två kategorier framträdde tydligt i resultatet; 
information/utbildning och stöd. Sjuksköterskan arbete med att informera/utbilda 
patienter samt att ge individuellt stöd kunde underlätta egenvårdsförmågan hos 
personer med KOL.Diskussion:För att uppnå egenvård fanns vissa centrala begrepp 
som sjuksköterskan kan följa;att få patienten delaktig, att situations- och 
individanpassa och att ha en helhetssyn. Konklusion:Mer kunskap och träning i att 
informera/utbilda samt att ge stöd till personer med KOL behövdes för att deras 
behov skulle tillgodoses. 
 
 
 
Nyckelord: egenvård, information/utbildning, kronisk obstruktiv lungsjukdom, 
sjuksköterskan, stöd.  
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Bakgrund 
 

Lungornas samspel med övriga kroppen är viktigt att känna till. Lungornas främsta 

uppgift är att medverka till att kroppen tar upp syre från luften till blodet. Hela 

kroppens celler behöver syre för att ge oss nödvändig energi och för att förbränna 

näringsämnen. Transporten av syre till och från olika organ kräver samarbete mellan 

bland annat lungor och luftvägar. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) ger kronisk 

obstruktion vilket innebär att man har svårigheter med andningsflödet genom 

luftvägarna. Det kan bero på att luftrören är förträngda, att lungvävnadens elasticitet 

har minskat och förmågan att pressa ut luften efter inandning är nedsatt. Blodet blir 

inte tillräckligt syresatt vilket ger andfåddhet eftersom inte lungorna snabbt nog kan 

förse blodet med det syre som behövs (Roxström, 2002, s. 10, 14). Vid kol andas 

patienten, redan i vila med ett förhöjt andningsarbete. Vid minsta lilla ansträngning 

ökar andningsfrekvensen, detta medför att patienten inte hinner andas ut hela 

tidalvolymen innan nästa andetag påbörjas, så kallad air trapping (Larsson, 2006, s. 

108-109). Typiskt för KOL är att det utvecklas under många år. Initialt är patienten 

symptomfri men gradvis börjar lungkapaciteten avta (Bruce & McEvoy, 2007).   

 

Tidiga varningstecken på KOL är ökad slembildning, hosta och harklingar, trytande 

ork och återkommande luftvägsinfektioner (Roxström, 2002, s.17). Huvudsymtomet 

är andnöd som föregås av långvarig hosta och slemproduktion. Ett annat 

observandum kan vara en förkylning som ej ger med sig (Larsson, 2006, s.39). Som 

namnet antyder har sjukdomen ett kroniskt förlopp vilket betyder att den inte går att 

bota och att tendens till försämring finns. Trots det är det en sjukdom som man under 

många år kan leva med. Den första åtgärden man bör göra är att sluta röka då inget 

läkemedel har lika god effekt. Vid kol är det vanligt med andnöd vilket kan upplevas 

både skrämmande och obehagligt. Precis som smärta är andnöd subjektivt vilket 

innebär att det inte kan mätas objektivt – det är patientens individuella upplevelse 

som är avgörande (Roxström, 2002, s. 40).   

Patienter med kol har ett ökande vårdbehov då risken för komplikationer tilltar när 

prognosen försämras (Larsson, 2006, s. 17). Förr betraktades kroniska obstruktiva 
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lungsjukdomar enbart som en lungsjukdom. Idag ser man sjukdomen som en 

systemsjukdom. Med det menar man att när sjukdomen är svår, kan en rad olika 

komplikationer tillstöta, t.ex. malnutrition, muskelpåverkan, smakpåverkan och 

nedsatta kognitiva funktioner och ofta finns en systematisk inflammation.Man kan 

inte skylla rökning som enda orsak till lungsjukdom längre, våra försvarskrafter och 

våra gener har betydelse (Larsson & Löfdahl, 2007). 

Målet med sjuksköterskans arbete med kol drabbade är att tillsammans med patienten 

se över hela problembilden så att patienten kan leva ett så bra liv som möjligt. 

Sjuksköterskan jobbar ofta i team, då ingår läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist 

och kurator. Sjuksköterskan har den samordnande rollen och ansvarar också för att 

informera patienten om allt som patienten behöver veta som rör sjukdomen 

(Sandström & Eklund, 2009, s. 461-463). Att individuellt anpassa en vårdplan kan 

dramatiskt förbättra patientens symtom. Rökavvänjningsträffar är en viktig och 

kostnadseffektiv behandling i vilket stadie av sjukdomen man än befinner sig i. 

Patienter med KOL behöver en livslång farmakologisk behandling tillsammans med 

rehabilitering, syrgas, rätt kost tillsammans med annan passande terapi. 

Spirometrikontroll är för sjuksköterskan ett enkelt och bra sätt att snabbt få en 

diagnos på KOL. Det ökar chansen till ett längre liv med mindre komplikationer för 

patienten (Bruce & McEvoy, 2007).   

Dorothea Orems omvårdnadsteori betonar att omvårdnadens mål är att man så långt 

som möjligt ska stödja patienten till självständighet. Egenvård är nödvändigt för att 

främja funktion och hälsa. Om sjuksköterskan tar ifrån patienten detta så uppstår 

egenvårdsbrist. Stödjande/undervisande omvårdnadsmetoder kan användas när man 

ska lära patienten att utföra åtgärder som är nödvändiga för att egenvården ska 

tillgodoses. Hjälpmetoder består i stöd, vägledning, undervisning och att skapa en 

främjande miljö (Kirkevold, 2000, s. 149, 156).  

                   

                  Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa omvårdnadsåtgärder som sjuk-

sköterskan kan ta till hjälp för att främja egenvård hos personer som drabbats av 

KOL. 
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Metod 

 

Metodbeskrivning 

Denna litteraturstudie har gjorts genom granskning av vetenskapliga artiklar och 

manuell sökning. Vid denna litteraturstudie gjordes en kontroll av kunskapsläget 

inom ett vårdvetenskapligt område eller problem inom sjuksköterskans 

verksamhetsområde. Det gör man för att få en djupare förståelse inom det område 

man valt och för att kunna identifiera särskilda problemområden i ämnet. Kvaliteten 

på artiklarna har noggrant värderats och klassificerats utifrån SBU/SSF nr 4 (1999) se 

bilaga 1.  

 

Litteratursökning 

När problemområdet avgränsades formulerades sökord som utgjorde grunden för 

litteratursökningen (jmf. Forsberg & Wengström, 2008). Litteratursökningen har 

gjorts i databaserna PubMed och Cinahl. De MeSH termer som användes vid 

sökningen presenteras i nedan i tabell 1, som visar sammanställningen av 

sökresultatet. 

 
Tabell 1. Översikt sökord, sökkombinationer, databaser och antalet träffar, 2009-09-02,  
MeSH-termer: copd, chronic obstructive pulmonary disease, nursing care, self care. 
 

Sökord PubMed/ antal 
träffar 

Cinahl/ antal träffar Träffar 
relevanta för 
studien 

1# copd OR chronic 
obstructive 
pulmonary disease 

27210 5032  

2# nursing care 453827 133580  
3# self-care OR self-
management 

87469 15255  

1# AND 2# 866 280  
1# AND 2# AND 3# 99 27 126 
Antal utvalda 25 9  
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Inklusions- exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för denna studie var vetenskapliga artiklar som är skrivna på 

engelska och danska, publicerade mellan 2003-2009 och relevanta för syftet. 

Artiklarna fokuserade på personer som drabbats av KOL och deras behov av 

omvårdnad och egen vård samt sjuksköterskans främjande omvårdnadsåtgärder. 

Exklusionskrieriet var artiklar som inte svarade upp mot studiens syfte. Exkluderade 

artiklar redovisas i bilaga 2.  

 

Bearbetning  

Bearbetning har skett enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s.15-16) i tre faser: 

 

Fas 1 

En första bedömning gjordes genom att läsa igenom 126 titlar och abstrakt för att 

välja ut de artiklar som motsvarade studien syfte som man ville granska mer 

ingående. Artiklar som saknade abstrakt, fallstudier och de som inte uppfyllde 

studiens syfte valdes bort. 34 artiklar gick vidare till fas två. 

Fas 2 

De 34 vetenskapliga artiklarna som bedömdes vara relevanta för studien lästes i sin 

helhet. Studien syfte, inklusions- och exklusionskritererier och det vetenskapliga 

upplägget beaktades vid genomläsningen. De studier som hade fokus på 

sjuksköterskans främjande arbete med att stödja egenvården hos patienter med KOL 

gick vidare för klassificering och värdering i fas 3 vilket resulterade i att 18 artiklar 

valdes. Eftersom resultatet visade få artiklar gjorde författarna även en manuell 

sökning i referenslistor varav tre ytterligare artiklar tillkom. Totalt 21 artiklar som 

bedömdes vara relevanta för studien gick vidare till fas 3.  

Fas 3 

21 artiklar klassificerades och värderades enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16), se 

bilaga 1, och den vetenskapliga kvaliteten bedömdes med hjälp av granskningsmall, 

se bilaga 3. De artiklar med låg kvalitet (III) exkluderades. De artiklar som inkluderas 

till studien sammanställdes i en översiktstabell där följande redovisades; författarens 

namn, årtal och land; syftet med studien; metod, design och analys; antal deltagare 
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och bortfall; huvudfynd och slutligen klassificering och värdering. Totalt användes 15 

artiklar som finns redovisade i översiktstabell, se bilaga 4. 

 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering har utförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16), se bilaga 1, och har 

indelats i följande grupper: 

Randomiserad kontrollerad studie (C). En prospektiv studie där man gjorde en 

slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men utan slumpmässig fördelning. 

Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt material med hjälp av 

exempelvis journalhandlingar. 

Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data som insamlats genom 

intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att fördjupa förståelsen för studerade 

fenomen, exempelvis en persons upplevelser och erfarenheter. 

Förutom klassificering har studiernas vetenskapliga kvalitet värderats enligt en 

tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II), eller låg vetenskaplig kvalitet (III).   

 

Analys 

Analysen har gjorts med hjälp av innehållsanalys vilket kännetecknar att man 

klassificerar data på ett systematiskt och stegvist sätt för att kunna identifiera mönster 

och teman. Målet är att beskriva, kvantifiera specifika fenomen (jmf. Forsberg & 

Wengström, 2008, s.150).  Författarna har läst artiklarna flera gånger för att få en 

helhet och av detta kunde återkommande mönster identifieras. De återkommande 

mönstren blev subkategorier som därefter sammanfördes till kategorier. Denna analys 

resulterade i två kategorier och nio subkategorier, se tabell 3.  

För analystabell, se bilaga 5. 
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Etisk granskning 

I omvårdnadsforskning där människor är inblandade måste man försäkra sig om att 

deltagarnas rättigheter skyddas och att de är villiga att delta av egen fri vilja (Polit & 

Beck, 2008, s.167). Vid litteraturstudier handlar de etiska övervägandena om urval 

och presentation av resultatet. Då endast vetenskapliga artiklar användes så är alla 

granskade och godkända av en etisk kommitté (jmf. Forsberg & Wengström, 2008,  

s. 77). 

 

Resultat 
 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar 15 vetenskapliga artiklar, fördelat på tio 

artiklar med kvalitativ metod och fem artiklar med kvantitativ metod. Av dessa 

artiklar bedömdes 13 vara av hög kvalitet och två av medelhög kvalitet. Utifrån 

innehållsanalysen identifierades två kategorier och nio subkategorier, se tabell 3. 

Studierna har utförts i följande länder Australien, Danmark, England, Sverige, 

Taiwan, Tasmanien, Turkiet och USA. För artikelöversiktstabell, se bilaga 4. 

 

Tabell 3. Sammanställning av subkategorier och kategorier 

Subkategori Kategori 

Fysisk aktivitet, hosta effektivt, sjukdomslära, 

kost/nutrition och att använda hjälp på rätt sätt. 

Information/utbildning 

Sluta röka, underlätta vardagen, hitta egna 

lösningar och nutrition/ matsituation. 

Stöd 

 

 

Information/utbildning 

Fysisk aktivitet 

I Carrieri-Kohlman, Nguyen, Donesky-Cuenco, Demir-Deviren, Neuhaus, och 

Stulbargs (2005) kvantitativa studie som värderats ha hög kvalitet visades resultat av 

laboratorieexperiment vid utredning av andnöd vid fysisk aktivitet. Resultatet visade 

störst förbättring i den ledarledda gruppen med 24 träffar. När det gällde grad av 

andnöd vid dagliga aktiviteter, mätt efter 12 månader hade alla grupper (24 ledarledda 
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träffar, fyra ledarledda och icke ledarledd) en förbättring. Vid mätning av 

prestationsförmåga vid träning undersökte man ökningskapaciteten vid träning på 

löpband. Gruppen med 24 ledarledda utbildningstillfällen hade kvarstående 

förbättringar jämför med de andra grupperna vid sex och 12 månader. Vid ett 

uthållighetstest på löpband hade gruppen med 24 ledarledda träffar en större 

förbättring än de två andra grupperna både efter sex och 12 månader. Det fanns 

skillnader över tid mellan grupperna. I gruppen där man hade 24 ledarledda träffar var 

vitaliteten förbättrad efter 12 månader. 

Chen, Chen, Lee, Cho och Wengs (2008) kvalitativa studie som värderats ha hög 

kvalitet visar att miljön och väderleken påverkar personer med andningsproblem. 

Kyla och fuktigt väder kan vara jobbigt för andningen. Sjuksköterskan kan informera 

patienten om detta så kanske man undviker fysisk aktivitet just en sådan dag.  

I Gullick och Staintons (2007) kvalitativa studie som värderats ha hög kvalitet visar 

att en vårdplan med exempelvis inriktning på att öka rörlighet och självständighet är 

viktiga mål för att underlätta andningsarbetet. Den stora förlusten av att inte kunna ta 

andningen för given var ett stort problem då det påverkade många aktiviteter i det 

dagliga livet.  

I en kvantitativ studie av hög kvalitet av Ringbaek, Brondum, Bolton, Martinez och 

Lange (2007) står det att genom att använda sig av ett lungrehabiliteringsprogram 

som innehåller individuell fysisk träning; gång och cykling, kan sjuksköterskan hjälpa 

patienter med kol att följa rehabiliteringsplanen så att de kan bevara 

träningseffekterna i mer än 12 månader. Mätningarna som gjordes avsåg gångtiden 

och livskvaliteten vilket båda visade på en signifikant förbättring.  

 

Hosta effektivt 

Chen et al. (2008) kvalitativa studie som värderats ha hög kvalitet visar att 

sjuksköterskan kan använda sig av speciella tekniker när det gäller att informera och 

utbilda patienter för att främja deras egenvård. Andningskontroll och att lära sig att 

hosta effektivt är viktigt. Bra metoder att lära patienter är så kallad diafragmaandning 

och sluten läppandning. För att kunna hosta upp det slem man har kan sjuksköterska 

lära ut speciella sätt att hosta på för att få upp det slem som bildas i luftrören. 



 8 

 

                  Kunskap om sin sjukdom 

I Göransson, Kirkegaard och Fridlunds (2003) kvantitativa studie som värderats ha 

hög kvalitet jämfördes två grupper av utbildning. En grupp fick sedvanlig 

patientutbildning av sjuksköterska där hon gav individuellt anpassad utbildning där 

man fokuserade på inhalationens effekter och tekniker samt läran om energi och 

proteinrik kost. Den andra gruppen, ledd av specialistssjuksköterska, erbjöd 

gruppbaserad patientutbildning som baserades på Health belief model (HBM) och på 

patientens delaktighet. HBM- utbildningen fokuserade på sjukdomen kol, 

diafragmans funktion och inhalationer. När det gällde egenvården blev patienterna 

instruerade hur de kan bedöma fördelarna med en korrekt andningsteknik. Kunskap 

om kost togs också upp. I gruppen där specialistsjuksköterska ledde utbildningen och 

arbetade efter HBM modellen ökade kunskapen med avseende på om diafragmans 

uppgift och funktion. Egenvården förbättrades när det gällde andningstekniker och 

rekommenderad teknik under ansträngning likaså och tröttheten blev reducerad. I den 

andra gruppen, med sedvanlig utbildning ökade kunskapen om kol i stort. 

Andfåddheten minskade och en tendens till att tröttheten reducerades kunde utläsas. 

 

I en kvantitativ studie av hög kvalitet av Kara (2003) jämfördes två olika utbildningar 

där man såg till effektiviteten/delaktigheten hos patienten. Kontrollgruppen hade ett 

utbildningstillfälle endast vid den första träffen, experimentgruppen hade däremot ett 

fyra veckors individuellt strukturerat utbildningsprogram. Det man arbetade med var 

att få kunskap om sjukdomens negativa effekter som exempelvis känsloyttringar, 

fysisk ansträngning, miljöns påverkan samt faktorer som kan påverka beteendet. En 

månad efter utbildningen visade det att ett individuellt strukturerat 

utbildningsprogram gav bättre resultat.   

 

Macdonald, Rogers, Blakeman och Bowers (2008) studie som värderats ha hög 

kvalitet visade att hos kroniskt sjuka är det viktigt att på en gång fastställa patientens 

tillstånd, stimulera till egenvård samt att ge information om sjukdomen. 

Sjuksköterskan skapar utifrån detta en individuellt anpassad utbildning till patienten. 
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Det ska sättas in patientutbildning i ett tidigt skede och sjuksköterskan måste använda 

sig av tydliga och måttliga doser åt gången. Information till familj och vänner är 

viktigt då det uppmuntrade dem att engagera sig tillsammans med den kroniskt sjuka. 

 

                   

                  Kost/nutrition 

I en annan kvalitativ studie av hög kvalitet av Odencrants, Ehnfors och Grobe (2007) 

framkom att enligt riktlinjerna i denna studie bör en sjuksköterska jobba efter sin 

egen intuition, patientens tro på sig själv och att ge patienten lämplig information vid 

rätt tillfälle. För att lyckas med detta krävs lyhördhet och medvetenhet på patientens 

signaler. Dessa riktlinjer innefattar att man måste ha kontroll på patientens kroppsvikt 

och kroppsliga symptom. Sjuksköterskan kan förutom att väga patienten observera 

om patienten är mager, tunn eller tjock, hur patienten rör sig, hållning och 

andningsmönster. Man undersöker huden och ser om den är elastisk, torr, vilken färg 

den har, naglar och även hårets kvalitet. Andra iakttagelser är att se på kindernas färg, 

eventuell glåmighet och ansiktsuttryck. En annan viktig informationskälla är att se 

hur kläderna sitter. Sjuksköterskan kan få en helhetsbild av patienten och genom detta 

blir bedömningen av nutritionsstatus lättare.   

 

Använda hjälp på rätt sätt 

I en kvalitativ studie av hög kvalitet av Lomborg och Kirkewold (2005) framkom det 

att det vid assisterad kroppsvård (Assisted personal body care, APBC) är viktigt att 

skapa en vårdande atmosfär runt patienten där nödvändig och tydlig information ska 

ingå för att patienten ska förstå hur denne bäst ska kunna tillvarata hjälpen från 

sjuksköterskan. Detta främjar patientens förmåga till egenvård under behandlingen. 

Sjuksköterskorna bör instruera kort och koncist för att spara kraft hos patienterna 

vilket gynnar egenvården.  

I en kvalitativ studie av hög kvalitet från Sverige av Lundh, Rosenhall och Törnkvist 

(2006) framkom att sjuksköterskorna kunde använda olika metoder för att utbilda 

patienterna. Detta gjordes genom att kontrollera så de visste hur de skulle använda  

 hjälpmedel på rätt sätt genom att visa, skapa dialoger med patienterna, använda 
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poster och affischer och genom att ge råd och instruktioner.  

 

                  Stöd 

Sluta röka 

Chen et al. (2008) visade med sin kvalitativa studie som värderats ha hög kvalitet att 

man som sjuksköterska måste ge stöd till patienten så att de förstår sin 

rehabiliteringsplan, vad den gör för nytta och hur man på bästa sätt ska följa den för 

att resultatet ska bli det bästa. Patientens livssituation med många jobbiga symtom 

kan göra att dennes liv inte blir lätt, det kan kräva lite positivt tänkande för att orka 

med, sjuksköterskans stöd är då viktigt. En uppgift sjuksköterskan har är att försöka 

få patienten att sluta röka. Man kan stödja patienten till att delta i någon form av sluta 

att röka kurs, antingen i grupp eller individuellt, vilket kan vara till stor hjälp för 

många. Om man inte kan sluta, men drar ner antalet cigaretter per dag, är det ett steg i 

rätt riktning.  

Tonnesen, Mikkelsen och Bremann (2006) visade i sin kvantitativa studie av hög 

kvalitet att sjuksköterskan kan vara en viktig del av beteendestödet till personer som 

försöker att sluta eller dra ner på sin rökning. En sjuksköterskeledd rök-

avvänjningsutbildning där sjuksköterskan ger stöd till patienten är viktigt. 

 

Underlätta vardagen 

Ek och Ternestedt (2008) förklarade i sin kvalitativa studie som värderats ha 

medelhög kvalitet att sjuksköterskans omvårdnad ska innefatta stöd till patienten och 

dennes anhöriga. Det underlättar livet för alla parter. Det är viktigt att lära sig vilka 

behov som finns genom patienten och se till deras sociala, existentiella och fysiska 

behov. Det mest effektiva är ett familjecentrerat stöd av sjuksköterskan.  

Ett stort ansvar vilar på sjuksköterskan då hon ska stödja patienten genom att ge 

passande råd om egenvård för att underlätta patientens vardag. Att drabbas av kol 

innebär lidande för både den drabbade och dennes familj. Familjen påverkas starkt av 

hur familjemedlemmens tillstånd försämras.  

I en kvalitativ studie av hög kvalitet av Odencrants, Ehnfors och Grobe (2007) visade 

det sig att sjuksköterskan kan, genom praktisk och kognitivt stöd till patienten göra 
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livet enklare för personer med KOL. Man måste stödja patienten till att bli delaktig 

och medveten om sjukdomens utveckling och att hjälpa patienten med sina skuld och 

skamkänslor då sjukdomen till stor del är självförvållad. Som sjuksköterska måste 

man kunna urskilja vilken typ av råd patienten behöver och hur pass villiga de är till 

egenvård.  

 

Hitta egna lösningar 

I en kvalitativ studie av hög kvalitet av Lomborg och Kirkewold (2005) visade att 

under tiden man utför assisterad kroppsvård (Assisted personal body care, APBC) 

måste sjuksköterskan se till att patientens andning bibehålls. Detta kräver stora 

ansträngningar av både patienten och sjuksköterskan då det gäller att maximera 

patientens funktionsförmåga och samtidigt minimera risken för andnöd. Att stödja 

patienterna till att prioritera vad de önskar utföra själva när det gäller kroppsvård 

kräver organisation av sjuksköterskorna. Pauser, lugn och ro ger mer kraft att utföra 

egenvården. Sjuksköterskans mobilisering av patienten betyder i detta fall att 

sjuksköterskan ska stimulera patienten att utföra så mycket som möjligt av den 

personliga kroppsvården själv eller åtminstone kunna komma ur sängen och själv sitta 

på en stol. För att ge stöd och att främja patienternas egenvård bör sjuksköterskorna 

skapa en atmosfär av respekt, acceptans, uppmuntran och legitima pauser där APBC 

utförs i enlighet med patienternas förmåga och ork. 

I en kvalitativ studie av hög kvalitet från Sverige av Lundh, Rosenhall och Törnkvist 

(2006) framkom att sjuksköterskorna kan i vården av patienter med KOL skapa 

delaktighet hos patienterna genom att ge stöd vid behov som exempelvis att sköta sin 

personliga vård, skapa trygghet och inge hopp samt låta patienten ta egna beslut. 

Macdonald et al. (2008) påvisar i sin kvalitativa studie som värderats ha hög kvalitet  

att när patienten har egna idéer till egenvård ska sjuksköterskan tillåta patienten, utan 

att framhäva att det faktiskt är sjuksköterskan som är experten, att låta patienten prova 

sig fram med sina egna metoder.  

I en kvalitativ studie av medelhög kvalitet av Robinson et al. (2008) 

kan man läsa att sjuksköterskorna efter en utbildning lärt sig att fokusera på 

människan bakom sjukdomen istället för tvärtom. De fick också lära sig att hjälpa 



 12 

patienterna så att de så de kunde hitta en strategi som kunde underlätta deras 

själveffektivitet. Sjuksköterskorna gav stöd vid viktförlust, rökstopp och vid valda 

aktiviteter och istället för att bara uppmana patienterna till vad de ska göra, kan de  

lyssna på vad patienterna tycker är viktigt för deras känsla av välbefinnande då detta 

visade sig  vara viktigt  för att höja patientens egenvårdseffektivitet. Sjuksköterskan 

ska stödja patienten till att hitta egna lösningar på sina problem istället för att 

sjuksköterskan ska servera färdiga lösningar och med rätt stöd är patienten själv bäst 

lämpad att avgöra hur man hanterar sin sjukdom. Istället för att betona biomedicinska 

problem fokuserar man istället på holistisk vård vilket var främjande för patienternas 

själveffektivitet. Sjuksköterskorna utformade tillsammans med patienterna planer på 

vad patienten verkligen ville göra, det som betydde mycket för honom/henne, det 

främjade egenvården.   

I en kvalitativ studie av hög kvalitet av Zakrisson och Hägglund (2009) påvisades att 

patienten kan stödjas genom att sjuksköterskan inger hopp och ger stöd i egenvården. 

Genom individuella mål kan sjuksköterskan stödja patienten till att utföra egenvård. 

Sjuksköterskan kan lyssna emotionellt och lägga upp enkla instruktioner i hur man 

kan uppnå målen.  

 

Nutrition/matsituation 

I en kvalitativ studie av hög kvalitet av Odencrants, Ehnfors och Grobe (2005) 

framkom att patienter med KOL behöver stöd med sin matsituation. Sjuksköterskan 

kan hjälpa till med passande egenvård vid matsituationer och hjälp med handling. I 

hemmet kan sjuksköterskan underlätta så det finns möjlighet att sitta ned vid 

matlagningen så att patienten kan vara delaktig så länge som möjligt.  Att äta 

tillsammans med någon kunde bidra till att man åt lite mer, aptiten blev lite större. Att 

röra på sig lite mer gjorde också att man blev lite mer sugen på mat. Det var vanligt 

att släkt och vänner inte kände till patienternas problem vilket gjorde att patienterna 

skämdes om de började hosta eller om de måste lämna mat på tallriken. Genom att 

anhöriga och vänner känner till besvär vid måltidssitutioner kan detta underlätta för 

patienterna och främja egenvården. 
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Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskan kan ta till hjälp för att främja egenvård hos personer som drabbats av 

KOL. För att finna relevanta studier kring detta ämne gjordes sökningar på 

databaserna PubMed och Cinahl, då de berör ämnet omvårdnad. Författarna anser att 

syftets vinkling var svårt då de flesta artiklar inte tar upp sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder utan patientens upplevelser var i fokus. Mer forskning behövs 

när det handlar om sjuksköterskans främjande arbete. En styrka i arbetet var att endast 

de studier som publicerats de senaste sex åren inkluderades. Då alla artiklar, utom en 

som var på danska, var på engelska, kan det ha bidragit till att översättningen inte 

blev helt korrekt vilket kan vara en svaghet. Författarna läste artiklarna individuellt 

och tillsammans flera gånger vilket minskade risken för feltolkningar. En annan 

styrka med denna litteraturstudie är att författarna tillsammans har värderat och 

granskat samtliga artiklar för att minska risken för tolkningsfel. Författarna har under 

hela studiens gång haft ett kontinuerligt samspel och en öppen dialog och genom det 

stärkt litteraturstudiens resultat. 

 

Resultatdiskussion 

 

Denna litteraturstudie resulterade i två kategorier; information/utbildning och stöd 

samt nio subkategorier vilka är; fysisk aktivitet, hosta effektivt, kunskap om sin 

sjukdom, kost/nutrition, använda hjälp på rätt sätt, sluta röka, underlätta vardagen, 

hitta egna lösningar och nutrition/matsituation. De centrala begrepp sjuksköterskan 

kan arbeta efter för att uppnå omvårdnadshandlingar som ska leda till egenvård är att 

göra patienten delaktig, att situations- och individanpassa och att ha en helhetssyn. 

I resultatet framkom att delaktighet är viktigt för att kunna främja patienters egenvård 

(jmf. Kara 2003, Lomborg & Kirkewold, 2005, Lundh, Rosenhall & Törnqvist, 2006, 

Odencrants et al., 2007 och Robinson et al., 2008). 

I Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2009) studie fann man tre viktiga kategorier 

för att stärka delaktigheten hos patienter genom att bygga upp ett nära samarbete, att 

lära känna personen och att förstärka egenvårdskapaciteten. Att utveckla ett nära 
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samarbete bygger på att skapa förtroende, visa respekt, visa mod och att skapa 

engagemang. För att lära känna en person bör man bortse från all tidigare vetskap om 

patienten, att se det som ett oskrivet blad. Man bör fokusera på att lyssna på patienten 

genom att ställa öppna frågor, lyssna på tonfall och observera kroppsspråk. Syftet är 

att främja patientens egen förmåga till att förstå sin situation. Att förstärka 

egenvårdskapaciteten bygger på sjuksköterskans stöd till patienten att kunna 

identifiera sina egna resurser och styrkor. Genom att ha fokus på målet och att 

uppmuntra patienten kan egenvårdsförmågan förstärkas.  

Enligt Klang Söderkvist (2001, s. 15) förväntas det att patienten ska få vara med och 

bestämma om sin egenvård och kunna utnyttja sina egna hälsoresurser i samverkan 

med den professionella medicinska behandlingen och omvårdnaden. Om 

sjuksköterskan fokuserar lika mycket på hälsa som sjukdom förstärks patientens 

förmåga till egenvård och läkning. 

Författarna anser att delaktighet är grunden till att bedriva patientfokuserad vård. 

Utan delaktighet finns det inte mycket man kan göra för att främja patientens 

egenvård. Patienten måste själv vara med och utveckla passande strategier. Patienter 

som ej är delaktiga i sin vård har sämre förutsättningar för att lyckas. Sjuksköterskan 

har ett stort ansvar när det gäller att göra patienten delaktig och för att förstå till 

vilken nytta man gör vissa saker i vården, att kunna engagera och uppmuntra 

patienten så att denne verkligen vill bli delaktig i sin vård. 

 

 

Resultatet visade att man måste individ- och situationsanpassa vården kring patienter 

som lider av KOL för att främja patientens egenvårdsförmåga (jmf. Chen et al., 2008, 

Göransson et al., 2003, Lundh et al., 2006, Lomborg & Kirkewold, 2005, Macdonald 

et al., 2008, Ringbaek et al., 2007, Robinson et al., 2008, Odencrants et al., 2005, 

2007 och Zakrisson & Hägglund, 2009). 

Barbosa da Silva & Ljungquists (2003, s. 138) situationsetik betonar att varje individ 

och varje situation är unik vilket innebär att varje individ och situation skall 

behandlas efter sin egenart och inte efter någon regel.  

I Barnett (2008) framkom att det är viktigt att sjuksköterskan anpassar vården efter 
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patientens individuella behov, då olika personer behöver olika vård.  

Enligt Roxström (2002, s. 59) är det viktigt att röra på sig trots att man har svårigheter 

med sin andning. Att anpassa motionen efter andningsförmågan kan göras genom 

skräddarsydda träningsprogram.  

Booker (2005) visade i sin studie att det finns bevis på att det finns fördelar med att 

delta i en rehabiliteringsundervisning med individanpassad fysisk aktivitet och 

sjukdomsutbildning. En förbättring i hälsorelaterad livskvalitet, träningskapacitet och 

en minskning av andnöd framkom. Det fanns också bevis på att det minskar antalet 

sjukhusinläggningar. Denna typ av utbildning visade sig vara effektiv både på 

inneliggande patienter och på patienter som var hemma. 

Författarna anser att det utifrån de studier som granskats är självklart att man måste 

individ- och situationsanpassa vården med bland annat fysisk aktivitet genom att 

träna efter sin egen kapacitet oavsett i vilket stadie av sjukdomen man befinner sig i, 

ibland kan det räcka med att bara kliva upp. Om man befinner sig i en speciell 

situation exempelvis i att utföra kroppsvård på en patient så är det viktigt att man just 

i den situationen kan se vad som behövs för att patienten ska uppleva det så bra som 

möjligt. 

I resultatet står det att för att kunna främja egenvård måste sjuksköterskan bland annat 

vara lyhörd och medveten på patientens signaler, även att vara uppmärksam på 

patientens kroppsliga symtom, det ger en helhetssyn på patienten. Genom utbildning 

för sjuksköterskor kan man lära sig att se holistiskt på patienten istället för bara 

biomedicinskt. Det är viktigt att se patientens sociala, existentiella och fysiska behov 

för att se helheten och att fokusera på människan bakom sjukdomen istället för 

tvärtom (jmf. Odencrants et al., 2007, Robinson et al., 2008 och Ek & Ternstedt, 

2008).  

I vården är målet med en helhetssyn att som vårdpersonal tillägna sig så pass mycket 

kunskap om patienten att denne vet vad som ska göras för omvårdnadens och vårdens 

mål för patienten. När sjuksköterskan har en helhetssyn på patienten där det är tillåtet 

att ta hänsyn till patientens dimensioner och olika behov har sjuksköterskan 

förutsättningen för att bedriva en god vård och omvårdnad (Barbosa da Silva & 

Ljungquist, 2003, s. 347-348).  
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Biomedicinska kunskaper är både goda och nödvändiga men om man vill uppnå en 

vård som patienterna upplever som god så behöver den medicinska vården stöd av en 

vårdande vård med helhetssyn. En vård som strävar mot helhetssyn måste utveckla 

och tillvarata kunskaper om kroppsliga, själsliga och andliga faktorer (Arman & 

Rehnsfeldt, 2006, s.19).  

Författarna anser att en helhetssyn på patienten och vården är av stor vikt då 

patientens alla delar bidrar till att främja egenvården. Att skaffa sig stor kunskap om 

patientens tillstånd och att lägga vikt vid de sociala och fysiska behoven samt att ta de 

existentiella tankar som ofta finns närvarande hos personer med en kronisk sjukdom 

på allvar.  

  I Dorothea Orems egenvårdsteori kan man utläsa att människor oftast har både 

förmåga och motivation för att tillvarata och främja sin egen hälsa och förebygga 

sjukdom eller att utföra åtgärder som motverkar sjukdom. Egenvårdskraven 

överstiger ibland individens förmåga att utföra handlingar som upprätthåller/främjar 

liv, hälsa och välbefinnande. Då blir det omvårdnadens ansvar att kompensera bristen 

vilket ska ske på ett sådant sätt att individen (eller anhöriga) får hjälp att så långt som 

möjligt att återvinna sin egenvårdskapacitet ( Kirkewold, 2000, s. 159). 
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                  Konklusion 

Denna litteraturstudies fynd har värde främst för sjuksköterskor som arbetar med 

människor som drabbats av KOL. Sjuksköterskor får genom denna studie kunskap 

och större förståelse för dessa patienter och deras anhöriga. Ett stort behov av 

information/utbildning och stöd finns då detta främjar egenvård. Sjuksköterskan bör 

ge individuellt anpassad information/utbildning till patienten för att egenvården ska 

främjas. Ett stöd i svåra och jobbiga situationer är otroligt viktigt och kan många 

gånger vara avgörande för om patienten ska klara av exempelvis ett rökstopp.  

Centrala begrepp som genomsyrade hela resultatet var att göra patienten delaktig, att 

situations- och individanpassa och att ha en helhetssyn. Det ena utesluter inte det 

andra utan en samverkan mellan dessa krävs för att kunna främja egenvård. För att 

sjuksköterskan ska kunna bistå med bästa möjliga vård till personer med KOL är det 

nödvändigt med mer forskning och mer utbildning till sjuksköterskor då KOL är en 

snabbt växande folksjukdom.  
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