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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Sjukdomen KOL kan orsaka begränsningar i det dagliga livet för varje enskild 

individ. Primärvården är en viktig aktör i omhändertagandet av patienter, där omvårdnaden vid 

KOL är av stor vikt för patienters hälsa.  

 

Syfte: Att beskriva distriktsköterskors/sjuksköterskors erfarenheter av att handha patienter med 

KOL i primärvården 

Metod: Intervjustudie av kvalitativ design. Åtta individuella intervjuer med 

distriktssköterskor/sjuksköterskor inom astma/KOL genomfördes. Data analyserades med hjälp 

av en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Resultat: Distriktssköterskors/sjuksköterskors beskrivningar av erfarenheter av att handha 

patienter med KOL i primärvården resulterade i tre kategorier: ”Att samverka med andra 

professioner”, ”Att stödja egenvården” och ”Att möta hinder i arbetet på astma/KOL 

mottagningen”. Åtta underkategorier framkom: Viktigt att inte känna sig ensam, Olika 

tillgänglighet till olika professioner, Att stödja patienten till ökad kunskap och förståelse kring 

sin sjukdom, Att stödja patienten till rökavvänjning, Avståndet har betydelse, Tiden räcker inte 

till, Många saknar en överskådlig individuell behandlingsplan och Brister i kommunikationen. 

Konklusion: Distriktssköterskan/sjuksköterskan har en samordnande roll på astma/KOL 

mottagning i primärvården där interprofessionell samverkan beskrivs som en viktig 

förutsättning för god omvårdnad. Distriktssköterskan/sjuksköterskan har en betydelsefull roll i 

omvårdnaden i att stödja patienter med KOL till ökad kunskap och förståelse kring sin sjukdom.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: distriktssköterska, kvalitativ intervjustudie, erfarenheter, kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom, primärvård 



 

Abstract  

Background: The disease COPD can cause limitations in the daily life of each individual. 

Primary care plays an important role in the caring of patients, where nursing at COPD is of 

great importance for patients' health 

 

Aim: To describe district nurses / nurses' experiences of managing patients with COPD in 

primary care 

 

Method: Interview study of qualitative design. Eight individual interviews with district nurses 

/ nurses in asthma / COPD were conducted. Data was analyzed using a qualitative content 

analysis with an inductive approach. 

 

Results: District nurses / nurses' descriptions of experiences of managing patients with COPD 

in primary care resulted in three categories: “Collaborating with other professions”, 

“Supporting self-care” and “Facing barriers with work at asthma / COPD reception”. Eight 

subcategories emerged: Important not to feel alone, Different accessibility to different 

professions, Supporting the patient for increased knowledge and understanding of their illness, 

Supporting the patient for smoking cessation, Distance is important, Time is insufficient, Many 

lack a clear individual treatment plan and deficiencies in communication. 

 

Conclusion: The district nurse / nurse has a coordinating role on asthma / COPD in primary 

care where interprofessional collaboration is described as an important prerequisite for good 

nursing. The district nurse / nurse has a significant role in nursing while supporting patients 

with COPD to increase knowledge and understanding of their illness. 
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Bakgrund 

Förekomst av Kroniskt obstruktiv lungsjukdom  
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk sjukdom i luftrör och lungor.  

Sjukdomen skapar en kronisk obstruktivitet i luftvägarna. Obstruktiviteten beror på en 

kombination av emfysem och bronkiolit (Larsson, 2014). I Socialstyrelsens (2018) nationella 

riktlinjer uppskattas mellan 400 000 och 700 000 personer i Sverige ha KOL samt att 

förekomsten ökar (Socialstyrelsen, 2018).  

World Health Organisation (WHO) uppskattade år 2016 att 251 miljoner människor globalt har 

diagnosen KOL (World Health Organisation, 2019). Sjukdomen KOL förväntas bli den tredje 

ledande dödsorsaken i världen år 2020 (Global initiative for chronic obstructive lungdisease 

[GOLD], 2019).  

Att leva med sjukdomen KOL 
Att leva med sjukdomen KOL innebär ofta begränsningar i det dagliga livet relaterat till nedsatt 

fysisk kapacitet (Socialstyrelsen, 2018). Symtomen utvecklas över tid och kommer ofta 

smygande. Bland initiala symtom nämns ofta upprepade ihållande luftvägsinfektioner, andnöd 

och begränsad fysisk kapacitet. Symtombilden vid KOL kan även innefatta andra symtom som 

inte härrör direkt från luftvägarna och andningsorganen. Dessa kan vara malnutrition, 

muskelsvaghet, viktförlust, kognitiv dysfunktion, fatigue och depression (Larsson, 2014). 

 Under sjukdomens progress tilltar symtomen och ökar risken för exacerbationer som innebär 

försämringsperioder (Larsson, 2014). Patienter med svår form av KOL beskriver svårigheter att 

acceptera sin livssituation (Marx et al., 2016). Även vid lindrig KOL kan begränsningar i det 

dagliga livet upplevas eftersom sjukdomen påverkar den fysiska kapaciteten. Vid sjukdomen 

KOL är social isolering vanligt (Socialstyrelsen, 2018). Många patienter med KOL försöker 

upprätthålla en handlingsstrategi för att klara dagliga rutiner (Marx et al., 2016). 

Riskfaktorer  
Lungfunktionen avtar naturligt i samband med åldrandet. Luftföroreningar och trafik är 

ytterligare riskfaktorer till nedsatt lungfunktion. Dominerande riskfaktorn för att utveckla KOL 

är aktiv rökning. Även passiv rökning är en riskfaktor. I Sverige ses utöver rökning, främst 

yrkesexponering av rökgaser, damm och ångor som den viktigaste faktorn. I andra länder och 

globalt ses andra orsaker att utveckla KOL såsom rökexponering efter uppvärmning av bostäder 

samt matlagning (Larsson, 2014).  
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Diagnostik 
För att fastställa diagnosen KOL krävs en mätning av lungfunktionen, så kallad spirometri 

(Larsson, 2014). Sjukdomen KOL innebär olika grader av svårigheter beroende på vilket 

stadium av sjukdomen som patienten befinner sig. Stadierna beskrivs som lindrig, måttlig och 

svår (Socialstyrelsen, 2018).  

Svårighetsgraden av sjukdomen KOL avgörs från en sammanvägning av resultat från 

spirometri, symtomskattning enligt validerade skattningsformuläret Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease (COPD) Assessment Test (CAT) samt förekomsten av exacerbationer 

(Socialstyrelsen, 2018; Larsson, 2014; GOLD, 2019). CAT är ett skattningsformulär som ger 

en översikt och återspegling över hälsostatus hos patienter med KOL sjukdom (Jones, Harding 

& Berry, 2009; Gulart et al., 2017).   

Grundprinciper i behandling 
Behandlingen delas in i icke farmakologisk samt farmakologisk behandling. Rökavvänjning är 

en viktig icke farmakologisk åtgärd vid KOL då detta bromsar sjukdomsförloppet och minskar 

risken för komplikationer. Ytterligare icke farmakologisk behandling är patientutbildning och 

egenvårdsstöd (Larsson, 2014; Socialstyrelsen, 2018).  

Farmakologisk behandling vid KOL styrs utifrån sjukdomens svårighetsgrad. Behandlingen 

syftar till att lindra symtom och minska exacerbationer samt öka patientens hälsostatus (GOLD, 

2019).  Vaccination mot influensa samt pneumokocker bör erbjudas av sjukvården för att 

minska risken för exacerbationer (Socialstyrelsen, 2018). 

Samhällsekonomi  
Den totala kostnaden för KOL i Sverige uppskattas till ca 14 miljarder kronor per år 

(Socialstyrelsen, 2018). Studier visar att KOL är en stor samhällskostnad och att tidig diagnostik 

av KOL bidrar till att minska samhällets kostnader genom minskad förekomst, eventuella 

exacerbationer och sjukhusinläggningar (Canals-Borajo et al., 2010; Lisspers, et al., 2018 & 

Löfdahl et al., 2009).  

Socialstyrelsens (2018) nationella riktlinjer och rekommendationer räknas leda till 

kostnadsbesparingar då KOL upptäcks och behandlas i ett tidigare stadium i sjukdomsförloppet. 

Detta för att kunna påverka resursfördelningen inom vården, från högt prioriterade tillstånd och 

åtgärder till lågt prioriterade tillstånd/åtgärder. Löfdahl et al. (2009) visar att mottagningar som 

grundar sin verksamhet på socialstyrelsens nationella riktlinjer innebär minskade kostnader 

genom bättre hälsa hos patienter med KOL-sjukdom.  
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Nationella riktlinjer för vården vid KOL 
Socialstyrelsens riktlinjer utgår från att skapa god vård utifrån tre etiska grundprinciper, de så 

kallade människovärdes, behovs- och solidaritets- samt kostnadseffektivitetsprincipen 

(Socialstyrelsen, 2018). Dessa tre etiska grundprinciper ses som en etisk plattform i hälso-och 

sjukvården. Människovärdesprincipen handlar om att alla människor är lika värda och har 

samma rättigheter oavsett social status, ekonomisk ställning eller kronologisk ålder. Behovs- 

och solidaritetsprincipen innebär att hälso-och sjukvården prioriteras till de som har allvarligast 

sjukdomstillstånd och störst behov.  

Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att en rimlig relation mellan nytta och kostnad samt ökad 

livskvalitet och förbättrad hälsa eftersträvas i hälso- och sjukvården. 

Kostnadseffektivitetsprincipen står underordnad människovärdesprincipen samt behovs- och 

solidaritetsprincipen vilket betyder att vårdens resurser skall utnyttjas så effektivt som möjligt 

utan att åsidosätta det vården har som grundläggande uppgift; att förbättra hälsa och/eller höjd 

livskvalitet (Statens offentliga utredningar [SOU], 2001:8). 

Rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid KOL omfattar   

omvårdnad och rehabilitering, läkemedelsbehandling, symtombedömning, uppföljning 

diagnostik och utredning.  Riktlinjerna är också ämnade att påverka resursfördelningen inom 

vården vid KOL genom att finnas som ett underlag vid prioriteringar. I Socialstyrelsens 

riktlinjer (2018) framgår centrala rekommendationer kring vården vid KOL. 

Centrala rekommendationer i riktlinjerna 
Socialstyrelsen (2018) beskriver ett antal centrala rekommendationer i riktlinjerna avseende 

vård vid KOL. De centrala rekommendationerna innefattar diagnostik, träning, uppföljningar, 

bedömning av hälsostatus, stöd till egenvård och interprofessionell samverkan.  

Diagnostik- Undersökningen spirometri rekommenderas för säkerställande av diagnos och 

behandling. Spirometri bedöms också av Socialstyrelsen vara en förutsättning för att patienter 

med KOL skall få ett korrekt omhändertagande av hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 

2018).  

Träning- Fysisk kapacitet bör regelbundet bedömas vid mottagningsbesöken av en 

sjukgymnast som utför ett så kallat sex-minuters gångtest. Testet genomförs under sex minuter 

med en gångsträcka uppmätt på 30 meter, där patientens fysiska kapacitet bedöms. Resultatet 

av testet ger information om prognos och sjukdomsstatus. Med hjälp av detta test kan patienter 
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identifieras som har ökad risk för sjukhusinläggning eller ökad risk för dödlighet 

(Socialstyrelsen, 2018).  

Uppföljningar, återbesök och bedömning av hälsostatus- Regelbundna uppföljningar 

rekommenderas avseende behandling och sjukdomsutveckling där frekvensen på återbesök ser 

olika ut gällande svårighetsgraden i sjukdomen. Återbesöken rekommenderas innehålla 

bedömning av rökvanor/rökavvänjning, symtom, fysisk aktivitet, undersökning av 

inhalationsteknik, längd och vikt samt uppföljning av skriftlig behandlingsplan. Det validerade 

skattningsformuläret CAT bör användas för symtom, livskvalitet och funktionsförmåga. Alla 

som röker och har sjukdomen KOL skall erbjudas stöd till rökavvänjning då detta har en 

betydande effekt på lungfunktion och sjukdomens prognos (Socialstyrelsen, 2018).  

Stöd till egenvård - Patienter bör erbjudas strukturerad patientutbildning och stöd till egenvård 

där skriftlig individuell behandlingsplan rekommenderas (Socialstyrelsen, 2018).   

Interprofessionell samverkan- För att säkerställa en god vård föreslås interprofessionellt team 

samordnat av en distriktssköterska/sjuksköterska specialistutbildad inom astma/KOL 

(Socialstyrelsen, 2018).  

Primärvårdens mottagningsverksamhet vid KOL  
Primärvårdens verksamhet vid astma/KOL bygger på interprofessionell samverkan mellan 

olika professioner (Socialstyrelsen, 2018). I avancerad omvårdnad ses idag interprofessionell 

samverkan som en självklar del i vård och omsorg där olika specialistkunskaper tas tillvara 

(Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). Patientens delaktighet i teamet, där ett 

personcentrerat förhållningssätt beskrivs, ses som ett samarbete mellan det tvärprofessionella 

teamet och patienten (Ekman & Norberg, 2013).  

Vården planeras tillsammans i teamet utifrån patientens egen berättelse. Berättelsen utmynnar 

sedan i hur vården vidare planeras och ser ut för patienten, vilka professioner som bör ingå i 

teamet kring patienten. Patientens behov är således det som styr vilka som bör ingå i teamet 

kring patienten (Ekman & Norberg, 2013). Patientens hälsa och delaktighet i vården är fokus 

för omvårdnaden där samverkan mellan olika professioner gemensamt arbetar mot detta som 

mål (Carlström et al., 2013). 

Inom primärvården är en astma/KOL mottagning ett vanligt sätt att organisera vården vid 

astma/KOL sjukdom. Verksamhet inom astma/KOL utgår från Socialstyrelsens 

rekommendationer för sin verksamhet där fokuset ligger på värdet av interprofessionell 

samverkan. Patienter med sjukdomen KOL har ofta behov av flera insatser från olika 
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professioner inom hälso- och sjukvården samtidigt. Team föreslås där exempelvis 

specialistutbildad distriktssköterska/sjuksköterska inom astma/KOL, har en samordnande roll i 

teamet och samarbetar med läkare, dietist, samtalsterapeut samt fysioterapeut (Socialstyrelsen, 

2018).  

Struktur och kontinuitet på mottagning inom KOL har visat på en lägre frekvens av 

exacerbationer (Sundh et al., 2013). Dessa mottagningar bidrar till bättre kvalitet av vården 

(Lisspers et al., 2014).  Interprofessionella team har visats kunna hjälpa patienter med KOL att 

finna strategier att hantera andningssvårigheter, trötthet och träningsrädsla. Team kan också 

hjälpa patienter att finna acceptans kring sjukdomens villkor (Marx et al., 2016).  

 

Ali., Fors och Ekman (2018) beskrev människors erfarenheter och förväntningar avseende stöd 

i samband med KOL-sjukdom. Resultatet visade att patienter med KOL hittade sin styrka 

genom stöd och delad kunskap hos andra som hade liknande erfarenheter samt genom stöd från 

yrkesverksamma professioner. Tillgången till professionell kunskap och stöd till patientens 

egna behov och förmågor är en viktig del i omhändertagandet av patienter med KOL-sjukdom 

(Ali et al., 2018). En välfungerande astma/KOL mottagning i primärvården har visat sig 

underlätta vården för patienter med KOL genom utbildning som leder till ökad kunskap (Kull 

et al., 2008). 

Distriktssköterska med specialistkompetens inom astma/KOL 
Patientutbildning med egenvård ingår i distriktssköterskors arbetsfält 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2019). Distriktssköterska utbildad inom astma/KOL 

förväntas ge stöd och utbildning för att möjliggöra egenvård för patienten att hantera symtom, 

sjukdom och exacerbationer (Astma-allergi-och KOL-sjuksköterskeföreningen och svensk 

sjuksköterskeförening [AKF], 2016).  

 

I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen - 

distriktssköterska beskrivs basen för den kompetens som är specifik för distriktssköterskor. 

Distriktssköterskor har ett brett verksamhetsfält som omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt 

genom att hjälpa, stödja, råda samt vårda. Distriktssköterskors arbete med den enskilde och 

dennes familj ska präglas av evidens samt etiskt och holistiskt förhållningssätt för att stärka 

patientens förmåga till god hälsa (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2019). 
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Den kompetens som astma/KOL sjuksköterskan behöver för att få bedriva godkänd astma/KOL 

mottagning är distriktssköterskeutbildning alternativt sjuksköterskeutbildning med minst 15 

högskolepoäng inom astma/KOL/allergi. Det krävs också en regelbunden fortbildning inom 

området (Jagorstrand, Jonsson & Zakrisson, 2012). I Sverige finns en Astma- Allergi- och 

KOL-sjuksköterskeförening (ASTA). Tillsammans med Socialstyrelsens nationella riktlinjer 

för vård av astma och KOL (2018) har ASTA arbetat fram en kompetensbeskrivning för 

specialistsjuksköterskor som arbetar med astma/KOL. Syftet med kompetensbeskrivningen är 

kortfattat att skapa god och säker evidensbaserad vård (AKF, 2016).  

Egenvård och patientutbildning 
I Socialstyrelsens föreskrifter; Föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6), beskrivs att egenvård är hälso- och 

sjukvårdsåtgärder som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan 

utföra. Begreppet egenvård beskrivs enligt omvårdnadsforskaren Dorotea Orem som 

hälsorelaterade aktiviteter där patienten i största möjliga mån genom omvårdnaden skall 

hjälpas till självständighet (Kirkevold, 2000).  

Stöd till egenvård och patientutbildning vid KOL innebär rehabilitering som fokuserar på 

aktiviteter i det dagliga livet och fysisk aktivitet (Larsson, 2014; Socialstyrelsen, 2018).  Detta 

innebär exempelvis att patienten instrueras i energibesparande andningstekniker, informeras 

och instrueras i inhalationsteknik, ångest- och stresshantering, hantering vid exacerbationer, råd 

kring fysisk aktivitet samt kostråd (Socialstyrelsen, 2018).   

I Socialstyrelsens (2018) nationella riktlinjer för vården vid KOL påtalas att patientutbildning 

kan bidra till att stärka patientens förmåga till egenvård. Patienter med sjukdomen KOL, som 

erhåller patientutbildning och stöd till egenvård har visat på ökad livskvalitet, ökad kunskap om 

sin sjukdom, minskade luftvägssymtom, ökad fysisk aktivitet och förbättrad psykosocial hälsa. 

Det har också visat sig att fler patienter slutar röka tack vare råd om egenvård (Österlund et al., 

2008).  

Ogunbayo et al. (2017) visade genom en intervjustudie att sjukvårdspersonal upplevde att 

patienter med kunskap och förståelse kring sin sjukdom hade högre grad av complience, samt 

var mer motiverade att genomföra förändringar som exempelvis att sluta röka. Det framkom att 

patienters bristande kunskap och förståelse kring sjukdomen, tillsammans med livssituationen 

ofta utgjorde hinder inom egenvården.  

Apps et al. (2013) kom i sin studie fram till att patienter med KOL-sjukdom upplever frustration 

när de inte erhåller adekvat information från sjukvårdspersonal kring deras tillstånd samt hur 



7 
 

de ska hantera symtom och eventuella försämringsperioder. Patienter beskrev att deras egen 

kunskapsnivå kring symtom vid sjukdomen, exempelvis andningssvårigheter, hade inverkan på 

hur självsäkra de kände sig kring användande av sina mediciner samt vad de skulle göra vid 

akut försämring.  

Vid sjukdomen KOL bör patienten själv besitta kunskap kring hur hen kan ändra sin strategi 

och utifrån sjukdomens stadium och variation. Socialstyrelsen (2018) rekommenderar i de 

nationella riktlinjerna vid KOL att distriktssköterska/sjuksköterska utbildad inom astma/KOL 

tillsammans med patient utformar en skriftlig individuell behandlingsplan (Socialstyrelsen, 

2018). 

Behandlingsplanen rekommenderas att innehålla egenvårdsråd där råd om fysisk aktivitet samt 

kostråd inkluderas. Behandlingsplanen rekommenderas också innehålla information kring 

medicinsk behandling där information kring justering av läkemedel vid exacerbation beskrivs 

(AKF, 2016; Socialstyrelsen, 2018).  

Teoretisk referensram - Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård innebär att patienten är den centrala utgångspunkten där patientens 

livskraft, vilja samt förmågor läggs betoning på och inte enbart behoven (Ekman & Norberg, 

2013). I personcentrerad vård är partnerskap den mest centrala delen där respekt för varandras 

kunskap är ömsesidig, utifrån patientens-, de anhörigas- samt vårdpersonalens perspektiv. 

Förutsättningen för personcentrerad vård är att lyssna på patientens berättelse och tillsammans 

planera för vården. Dokumentationen ska vara tillgänglig och ständigt uppdaterad för patienten. 

I dokumentationen ska en hälsoplan och patientens berättelse ges utrymme (Ekman, 2014).  

Early, Lettis, Winders och Fuld (2019) undersökte vad som hade betydelse i vården om 

patienter med KOL-sjukdom.  Författarna beskrev ett behov av ett personcentrerat holistiskt 

förhållningssätt från sjukvården. Patienterna i studien beskrev områden i vården som inte 

fungerade bra vilket belystes som olika teman i studien, exempelvis att inte behandlas som en 

person (Early et al., 2019).  Personcentrerat telefonstöd av sjuksköterska har visats stärka 

patientens tilltro till sig själv (Fors et al., 2018).  

Distriktssköterskor/sjuksköterskor inom Astma/KOL har en viktig roll i omvårdnaden att 

genom personcentrerad vård lyssna på patienten och hens berättelse och upplevelse av 

sjukdomen. Personcentrerad vård ökar möjligheten för patienten att förstå och hantera 

sjukdomen genom att stärka patientens förmåga att känna sig trygg i att ta eget ansvar, hantera 

symtom, exacerbationer samt följa både medicinska behandlings- och egenvårdsråd. Målet med 
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personcentrerad vård inom astma/KOL är att distriktssköterskor skall lyssna till varje enskild 

patient med KOL utifrån deras berättelse och upplevelse av sin sjukdom, och vilket stöd de 

behöver, i syfte att uppnå hälsa och välbefinnande hos varje enskild patient (AKF, 2016). 

Problemformulering 
Nationella riktlinjer är evidensbaserat för att uppnå en strukturerad och god vård. Sjukdomen 

KOL kan orsaka begränsningar i det dagliga livet för varje enskild individ. Egenvård och 

hantering av den egna sjukdomen är av stor vikt för patienters hälsa. Sjukvården har enligt 

Socialstyrelsen (2018) ett ansvar att stödja patienter med KOL-sjukdom för att främja hälsa. 

Interprofessionell samverkan ingår som del i omvårdnaden. Distriktssköterskor/sjuksköterskor 

som är specialistutbildade inom astma/KOL har en viktig samordnande roll. Genom intervjuer 

med distriktssköterskor/sjuksköterskor inom astma/KOL i primärvården avser författarna 

därför att beskriva erfarenheter av att handha patienter vid astma/ KOL mottagning.  Att genom 

en ökad förståelse och kunskap åstadkomma och bidra till en förbättrad vård för patienter.  

 

Syfte 

Att beskriva distriktsköterskors/sjuksköterskors erfarenheter av att handha patienter med KOL 

i primärvården 

Metod 

Design 
Till studien valdes kvalitativ design med induktiv ansats. Ansatsen ansågs lämplig av 

studieförfattarna eftersom det ansågs som viktigt att skapa en förståelse för vad som framkom 

utifrån intervjumaterialet. Kvalitativ design fokuserar på att studera en företeelse utifrån 

informanternas erfarenheter i sitt naturliga sammanhang (Henricsson & Billhult, 2012). 

Induktiv ansats fokuserar på att informanternas erfarenheter, genom berättelser, studeras så 

förutsättningslöst som möjligt (Priebe & Landström, 2012). Mönster i materialet söks och 

analyseras förutsättningslöst (Polit & Beck, 2008). 

Urval 
Distriktssköterskor/ sjuksköterskor i primärvården tillfrågades till önskat antal om åtta 

informanter uppnåddes. Inklusionskriterier var att informanten skulle inneha 

distriktssköterskeexamen/sjuksköterskeexamen samt minst 15 högskolepoäng inom 

astma/KOL. Distriktsköterskan/sjuksköterskan skulle också vara arbetsverksam på en 

astma/KOL mottagning i primärvården i Mellansverige. De skulle ha minst sex månaders 

erfarenhet som distriktssköterska/sjuksköterska på astma/KOL mottagning. Nystartade 
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astma/KOL mottagningar som ej hunnit att etablera en fungerande mottagningsverksamhet 

exkluderades.  I denna studie användes ett strategiskt urval eftersom studien riktade sig till 

informanter ur en speciell målgrupp. Undersökningsgruppen bestod av sex distriktssköterskor 

och två sjuksköterskor som hade mellan sex månaders erfarenhet till 11 års erfarenhet som 

distriktssköterska/sjuksköterska på astma/KOL mottagning i primärvården. 

Undersökningsgruppen benämns i föreliggande studie som informanter. Urvalsgruppen 

genererade underlag för att besvara syftet i föreliggande studie (Henricson & Billhult, 2012).  

 

Datainsamling 
Föreliggande studies författare använde intervjuguide med öppna frågor som följdes upp med 

följdfrågor för att samla in data. Intervjuguiden bestod av totalt 14 frågor där de första fyra 

frågorna var demografiska frågor (Bilaga 1). Intervjuguiden utformades utifrån Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för astma/KOL (Socialstyrelsen, 2018).  Målet var att ställa frågor som gav 

informanten utrymme att beskriva sina erfarenheter inom det studerade ämnesområdet. För att 

förstå en företeelse är intervjuguide enligt Polit och Beck (2008) en fördelaktig metod genom 

att samma frågor ställs till alla, samt att studiens informanter får berätta med egna ord om sina 

erfarenheter. 

 

Tillvägagångssätt 
Totalt kontaktades 23 verksamhetschefer inom primärvården i en region i Mellansverige via e-

post av författarna till föreliggande studie. E-post syftade till att inhämta godkännande att 

inkludera personal i studien. I e-post bifogades informationsbrev till studiedeltagare (Bilaga 2). 

En verksamhetschef vid en privat vårdcentral i kontaktades via telefon då författarna till 

föreliggande studie ej hade någon e-postadress till hen.  

 

Sju verksamhetschefer lämnade godkännande om deltagande i studien. En av 

verksamhetscheferna lämnade muntligt godkännande via telefon, sex av verksamhetscheferna 

via vändande svar på e-post.  Två av dessa verksamhetschefer hade två yrkesverksamma 

distriktssköterskor vardera inom astma/KOL på sin vårdcentral. Fyra verksamhetschefer 

meddelade via svar på e-post att de inte hade någon astma/KOL mottagning.  

En verksamhetschef lämnade besked via svar på e-post att de på grund av tidsbrist inte kunde 

deltaga vid studien. En verksamhetschef meddelade via svar på e-post att de precis hade startat 

upp sin astma/KOL mottagning. Denna vårdcentral exkluderades därför i föreliggande studie 

då denne inte uppfyllde inklusionskriterier för deltagande i studien. Tio verksamhetschefer 
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svarade inte på e-post. Försök att nå dessa verksamhetschefer gjordes också flertalet gånger 

telefonledes av författarna till föreliggande studie, utan att lyckas få kontakt.  

Vid godkännande från verksamhetschef om deltagande i studien kontaktade författarna till 

föreliggande studie verksam distriktssköterska på astma/KOL mottagning via e-post för 

information samt förfrågan om deltagande i studien. I e-post bifogades information om studiens 

utförande (Bilaga 2). Information om frivilligt deltagande, möjlighet att ställa frågor samt att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan utan att detta ifrågasätts framkommer tydligt i den 

skriftliga informationen.  

Totalt kontaktades per e-post nio distriktssköterskor verksamma på astma/KOL mottagning i 

primärvården där verksamhetschef hade lämnat godkännande om deltagande. Åtta av dessa 

svarade via svar på e-post att de ville delta. En av dem svarade inte på e-post. Vid godkännande 

från verksamhetschef om deltagande i studien så framkom att två av de tillfrågade 

informanterna inte hade vidareutbildning till distriktssköterska. Dessa två informanter 

inkluderades ändå i föreliggande studie för att ett antal deltagande om åtta informanter skulle 

uppnås. Inklusionskriterierna anpassades därefter.  

 

Efter överenskommelse om deltagande i studien bokades tid in för intervjun med plats och tid 

som passade deltagarna. Samtliga intervjuer ägde rum på informantens egen mottagning. Båda 

författarna medverkade under alla intervjuer. Ingen pilotintervju genomfördes. Intervjun på 

informantens mottagning inleddes med inhämtande av underskrift till informerat samtycke 

(Bilaga 3). Intervjuerna spelades sedan in med en diktafon som lånades på Högskolan Dalarna. 

Intervjuerna tog mellan 20–40 minuter att genomföra.  

 

Dataanalys 
Intervjuerna transkriberades snarast efter varje intervju för att minska risken för feltolkningar 

(Polit & Beck, 2008). De transkriberade intervjuerna avidentifierades genom att kodas med en 

siffra. Data analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

En kvalitativ innehållsanalys underlättar tolkningen av texten och möjliggör att beskriva 

innehållet i texten mer djupgående (Danielsson, 2012a).  

Intervjutexterna lästes upprepade gånger för att erhålla en helhetsbild. Därefter reflekterade 

författarna tillsammans kring textens huvudsakliga innehåll för att få en helhetskänsla samt att 

plocka ut meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter var ord och meningar utifrån syftet. 
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Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna samt kodades. De kodade 

meningsenheterna sorterades in utifrån likheter och skillnader i tabeller som sedan utmynnade 

i subkategorier och slutligen i kategorier (Danielsson, 2012b; Graneheim & Lundman, 2004). 

Tabell 1. Exempel på dataanalys    

Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategorier 

Men jag tänker väl 
hela tiden så liksom 
att jag vill att 
patienten skall få 
träffa alla 
professioner om det 
behövs, att det är 
viktigt… Och att det 
är viktigt att ha det 
tänket i alla fall… 
att inte jag ensam 
kan ta hand om dom 
här patienterna… 
utan att man 
behöver hjälpas åt 

Viktigt att 
patienten får 
träffa alla 
professioner 
om det behövs 

Interprofessionell 
samverkan 

Viktigt att inte 
känna sig 
ensam 
 

Att samverka 
med andra 
professioner 

Man pratar ju 
väldigt mycket 
kring symtom, 
såklart… det är ju 
det de handlar 
om…Så pratar vi 
mycket egenvård… 
såklart, å 
inhalationsteknik, å 
alla dom här 
bitarna…Ser över 
situationen hemma 
och vad dom klarar 
av, om det är nåt 
dom hindras av, av 
sin sjukdom 
framförallt...nånting 
som dom behöver 
hjälp med för å 
kunna göra i sin 
vardag  
 

Pratar mycket 
kring symtom 
och egenvård, 
vad som 
patienten 
behöver stöd i 
för att klara sin 
vardag 

Stöd kring 
symtom och 
egenvård 

Egenvårdsstöd Att stödja 
egenvård 
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Forskningsetiska överväganden 
Föreliggande studie följer regler och etiska riktlinjer gällande god forskningsetik som beskrivs 

i Helsingforsdeklarationen. Deklarationen belyser viktiga aspekter att beakta under 

forskningsprocessen, exempelvis forskarens skyldighet att visa respekt för informantens 

integritet, värdighet och självbestämmande samt betydelsen av att finna balans mellan 

deltagarnas välbefinnande och hälsa i förhållandet till behovet av ny kunskap (World medical 

association, 2013). Föreliggande studie har följt fyra principer vilka enligt Codex-

Vetenskapsrådet (2019) bör användas som utgångspunkt inom forskning, för att skydda 

deltagarna i studien från att ta skada fysiskt eller psykiskt, eller riskera att utsättas för 

kränkning. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet - Informanten har delgivits information om föreliggande studie som är lätt 

att förstå, både muntligt och skriftligt. Informanten är upplyst om att deltagande är frivilligt 

och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. Kjellström (2012) beskriver att 

information skall ges till informanten på ett kortfattat och koncist sätt. Informationen skall 

innehålla beskrivning kring vilken roll hen kommer ha i studien samt vilka förutsättningar 

som finns. Detta för att personen skall kunna ta ställning till om hen vill medverka eller ej. 

Med frivillighet menas att informanten själv har rätt att välja om hen vill medverka, samt att 

hen närsomhelst kan avbryta sitt deltagande. 

 

 Samtyckeskravet- Informerat samtycke har tillämpats. Förfrågan om deltagande har skett 

genom informerat och frivilligt samtycke där samtycke från informanterna har inhämtats såväl 

skriftligt som muntligt (Bilaga 3). Kjellström (2012) beskriver att informerat samtycke inom 

forskningsetiken är en process där det värnas om informanternas rätt att delta, där 

informanternas självbestämmande och frihet skyddas.   

 

Konfidentialitetskravet – Intervjumaterialet hanterades på ett tryggt och säkert vis i enlighet 

med vad som sägs i kravet. Kjellström (2012) betonar betydelsen kring att inte uppgifter om 

de enskilda deltagarna röjs. Enligt Polit och Beck (2008) är det av vikt att informanterna 

försäkras om att deras deltagande och de uppgifter de lämnat inte kommer att användas på 

annat sätt än vad tidigare överenskommelse gällde.  I Helsingforsdeklarationen beskrivs att 

privatliv, hälsa, värdighet samt personuppgifter skall skyddas hos människor vid forskning där 

människor deltar (World medical association, 2013).  
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 Nyttjandekravet - Insamlad data användes endast till föreliggande studie. Informanterna 

informerades om att de får ta del av det färdiga examensarbetet under början av år 2020 

(Vetenskapsrådet, 2019).  

 

Etisk egengranskning framtagen av Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd har utförts 

(Bilaga 4). Resultatet av egengranskningen visade att ingen formell forskningsetisk ansökan 

behövde sökas. Personuppgifter behandlas i enlighet med Högskolan Dalarnas regelverk 

http://libguides.du.se/c.php?g=660983&p=4670719. 

Resultat 
Resultatredovisningen sker utifrån huvudkategorier samt underkategorier som framkom vid 

analysen (Tabell 2).  

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 
Att samverka med andra professioner -Viktigt att inte känna sig ensam 

-Olika tillgänglighet till olika professioner 
 

Att stödja egenvården -Att stödja patienten till ökad kunskap och 
förståelse kring sin sjukdom  
-Att stödja patienten till rökavvänjning 
 
 

Att möta hinder i arbetet på astma/KOL-
mottagningen 

-Avståndet har betydelse 
-Tiden räcker inte till 
- Många saknar en överskådlig individuell 
behandlingsplan 
-Brister i kommunikationen 
 

 

Att samverka med andra professioner 
Analysen av intervjuerna visade att informanter ansåg att interprofessionell samverkan var en 

viktig del i arbetet med patienter med KOL-sjukdom.  Under kategorin identifierades två 

underkategorier som var; Viktigt att inte känna sig ensam och olika tillgänglighet till olika 

professioner 

Viktigt att inte känna sig ensam 
Informanter ansåg att det var viktigt att inte känna sig ensam i arbetet med patienterna. Det 

beskrevs som betydelsefullt att ta tillvara på varje profession, och att varje profession med sin 

kunskap var värdefull för att patienter skulle få ett så bra omhändertagande och stöd som 
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möjligt. Informanter beskrev att de i sitt arbete försökte se till att patienten blev erbjuden stöd 

från den profession där behov sågs. 

 

 ”Men jag tänker väl hela tiden så liksom att jag vill att patienten skall få träffa alla 

professioner om det behövs, att det är viktigt. Och att det är viktigt att ha det tänket i 

alla fall... att inte jag ensam kan ta hand om dom här patienterna... utan att man behöver 

hjälpas åt” (Informant 2). 

 

Det beskrevs av informanter att de hade en samordnande roll kring patienterna på astma/KOL- 

mottagningen. De beskrev också att de upplevde att patienter och anhöriga kände sig trygga av 

vetskapen att de också kunde få hjälp och stöd från den profession de hade behov av, genom att 

kontakta informanten. De beskrev att de hade en astma/KOL-mottagning där interprofessionellt 

samarbete var ett väletablerat arbetssätt. Informanter berättade att de oftast upplevde att de hade 

andra professioner nära tillhands att konsultera om behov uppstod.  

Det poängterades av informanter att arbetet på mottagningen underlättades om de hade alla 

professioner nära och åtkomliga. Det upplevdes bidra till ett bättre samarbete och att det var 

lättare att tillsammans utveckla arbetet kring patienterna.  

 

Strukturerade interprofessionella möten där det gavs möjlighet att få diskutera specifika 

patientfall, upplevdes positivt av informanter i arbetet på astma/KOL- mottagningen.  Dessa 

möten beskrevs bidra till att olika professioners kunskap togs till vara. Informanter beskrev 

också att de upplevde att distriktssköterskeledda astma/KOL- mottagningar var uppskattade av 

andra professioner på vårdcentralen.  

 

Olika tillgänglighet till olika professioner 
Upplevelsen av tillgängligheten till olika professioner varierade. En del professioner upplevdes 

av informanter vara mer lättillgängliga att samarbeta med än andra. Informanter beskrev att de 

överlag upplevde sig ha ett fungerande teamsamarbete på vårdcentralerna. Det beskrevs särskilt 

att samarbetet mellan distriktssköterskor, läkare och sjukgymnaster fungerande bra.   

Läkare fanns på plats på varje vårdcentral vilket informanter upplevde som positivt. Det 

framkom att informanter upplevde att de aldrig behövde känna sig ensamma. De kände att de 

alltid hade läkare som backade upp dem. Några informanter beskrev att de hade en ansvarig 

astma/KOL- läkare medan andra berättade att de fick vända sig till en patientansvarig läkare 
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(PAL) då de behövde konsultera kring en patient ”Läkare har vi ju såklart samarbete med hela 

tiden vad det gäller KOL-patienterna i deras medicinering och uppföljningar…” (Informant 1). 

Fysisk aktivitet diskuterades alltid tillsammans med patienter under mottagningsbesöken. 

Informanter beskrev vikten av att se till patientens dagliga aktivitetsnivå. Sjukgymnaster fanns 

tillgängliga på alla vårdcentraler och att samarbetet med sjukgymnasterna upplevdes 

tillfredsställande.  Informanter beskrev att de vid varje patients besök på astma/KOL- 

mottagningen bedömde om patienter var i behov av att träffa en sjukgymnast.  

 

Det framkom att informanter upplevde att patienter var mera fysiskt aktiva idag mot för bara 

10 år sedan. Informanter beskrev att de använde sjukgymnaster som hjälp för bedömning av 

patienters fysiska kapacitet genom ett sex-minuters gångtest och rådgivning kring fysisk 

aktivitet. De beskrev också att patienter ofta behövde träffa en sjukgymnast för att instrueras 

kring slemmobilisering och andningsteknik. Informanter berättade även att de självständigt 

instruerade patienter i detta. De berättade om en sjukgymnastledd träningsgrupp med syfte att 

få patienter att komma igång med fysisk aktivitet. Denna grupp beskrevs ha flera positiva 

effekter. Patienter ökade sin fysiska aktivitetsnivå i vardagen. Den sociala samvaron som 

träffarna innebar var viktig för patienterna. 

 

Informanter behövde ibland konsultera dietist. De beskrev att dietisten sällan träffade patienter 

fysiskt. Bedömningen skedde oftast via konsultationsremiss och telefonkontakt. Det framkom 

att informanter upplevde att de ofta fick lita till sin egen profession när det gällde 

nutritionsstatus. Informanter beskrev att de främst konsulterade dietist gällande patienter med 

undernäring. Det framkom att det kunde upplevas betydelsefullt att få konsultera dietist då det 

gäller patienter med övervikt. Detta relaterat till att övervikt beskrevs kunna utgöra hinder för 

fysisk aktivitet. Erfarenheten var att det upplevdes som svårare att få stöd av dietist i de fall då 

patienter hade överviktsproblematik.  

 

Informanter uppgav att de sällan skrev remiss till arbetsterapeut eftersom det inte var ofta som 

denna profession deltog i arbetet med patienter med KOL-sjukdom. De beskrev att 

undersköterskor ibland ingick i det interprofessionella teamet. Undersköterskorna utförde då 

spirometriundersökningar. Informanter beskrev att samtalsterapeuter fanns tillgängliga på 

vårdcentralerna men att deras erfarenheter visat att behovet av samtalsterapeut oftare sågs hos 
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patienter med svårare KOL- sjukdom. Dessa patienter följdes inte i primärvården utan de följdes 

av specialistvården på sjukhuset.  

 

Att stödja egenvården 
I den andra kategorin framkom två underkategorier som var; Att stödja patienten till ökad 

kunskap och förståelse kring sin sjukdom och att stödja patienten till rökavvänjning. 

Att stödja patienten till ökad kunskap och förståelse kring sin sjukdom 
Det framkom att stöd till egenvård var en central komponent i informanters arbete på 

astma/KOL- mottagningen. Informanter upplevde att besöken handlade mycket om patienters 

egen roll och vad patienter själv kunde göra i sin sjukdom, och att det inte enbart är läkemedel 

som kan lindra patientens symtom.  

En allmän uppfattning som framfördes av informanter var att läkaren ibland ger för lite 

information till patienterna. Att läkaren ofta berättar kortfattat om enbart diagnosen och vilka 

mediciner patienten skall ta. Uppföljande besök till informanter på astma/KOL-mottagning 

beskrevs som betydelsefullt för att delge patienter information om sjukdomen KOL både 

muntligt och skriftligt samt att samtala med patienten och ge hen utrymme till att ställa frågor. 

Informanter upplevde att det var viktigt att patienten var delaktig i sin behandling och att de 

känner att det är något de kan göra själv. 

” Jag tänker att besöken hos KOL- patienter har blivit mera samtal kring vad patienter 

själva kan göra för att må bättre i sin sjukdom och å man vet ju att det har stor betydelse, 

det är inte bara läkemedel. Läkemedel är ju förstås viktiga för å klara av att vara fysiskt 

aktiv...men… man pratar ju mycket mera egenvård och jag tycker att det är viktigt att 

patienterna är delaktiga i sin behandling och att dom känner att det är nåt dom kan 

göra själva” (Informant 2). 

En del patienter upplevdes vara intresserade och vill få kunskap om sjukdomen, medan andra 

patienter tycker att sjukvården bär mycket utav ansvaret ” En del är ju väldigt fokuserade och 

vill veta allt, och vill liksom göra allt dom kan. Och en del lägger allt i händerna på sjukvården 

och tycker att vi ska fixa” (Informant 2). 

 

Informanter beskrev att stor del av besöken innefattade att instruera inhalationsteknik. Det 

beskrevs att erfarenhet visade att patienten ibland tog sin inhalation helt fel, och att det var 

viktigt att lägga ner tid på detta, att visa patienter hur inhalationer skall tas.  ”Inhalationsteknik 
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är A och O, det har jag ju lärt mig då, att man ska inte tro att dom kan …det tror jag ingen av 

dom kan…” (Informant 3). 

 

Samtal med patienter vid mottagningsbesöken fokuserade dels på skattningsformuläret CAT 

och på hur situationen såg ut hemma, vad de klarade i sin vardag och vad de behövde stöd i för 

att hantera vardagen bättre. Vid mottagningsbesöken beskrevs att informanter ofta upplevde att 

patienter tog med anhöriga vid besöken. Det upplevdes positivt att få både patientens och den 

anhöriges syn på situationen. Det framkom att möjligheten fanns till hembesök hos patienter 

med KOL-sjukdom. Detta gällde exempelvis patienter som inte orkade ta sig till vårdcentralen, 

eller när inhalationer inte fungerade. Informanter påtalade vikten av att erbjuda vaccinationer 

samt informera patienten om att hen bör undvika infektioner för att inte bli försämrade i sin 

sjukdom. 

 

Informanter beskrev att patienter erbjuds utbildning och stöd till egenvård i grupp, så kallad 

KOL-skola. I KOL-skolan beskrevs olika professioner ingå som läkare, 

distriktssköterskor/sjuksköterskor utbildade inom astma/KOL, sjukgymnaster, 

arbetsterapeuter, dietister samt samtalsterapeuter.  

Erfarenheter hos informanter visade att den patientgrupp som medverkade i KOL-skola erhöll 

en ökad kunskapsnivå. Erfarenheten var också att dessa patienter fick en ökad motivation och 

förståelse kring vikten av fysisk aktivitet, ökad förståelse hur de ska göra vid exacerbationer.  

”Det har jag tagit med mig från KOL-skolan, att man har sett att patienterna är väldigt 

oinformerade i sin sjukdom” (Informant 7). 

 

Informanter beskrev också att en del patienter tackade nej till deltagande. En del patienter 

visade inget intresse av att träffa andra professioner, exempelvis sjukgymnast. De tyckte inte 

att de hade något där att göra och tyckte att det räckte med att träffa informanten. ”En del vill 

inte, dom vill inte ha nå krångel ikring sig” (Informant 6). 

 

Att stödja patienten till rökavvänjning 
Informanter beskrev att rökning alltid togs upp vid besök och att det ansågs vara viktigt.  

”KOL- patienter som röker brukar jag försöka träffa oftare, för att jag tänker att tids 

nog… även om dom inte vill veta att dom inte ska… liksom dom vill ju inte höra; ”nu 

måste du sluta röka”, varje gång liksom, jag tänker tids nog så kanske det ändå trillar 
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ner om man träffar dom lite oftare. Å så kan det ju vara att dom försämras, eller dom 

som försämras snabbare i sin KOL-sjukdom träffar jag också oftare (Informant 2). 

Tiden beskrevs som en faktor som påverkade stöd till rökavvänjning. Informanter beskrev att 

rökavvänjning var en tidskrävande uppgift som de inte hann med i den omfattning de önskat.   

Patienter erbjöds ibland ett uppstartande besök på mottagningen med samtal kring 

rökavvänjning. Därefter skedde uppföljning oftast telefonledes. Det framkom att en del 

informanter inte var diplomerade rökavvänjare, det kunde vara andra kollegor i andra 

professioner som hade den utbildningen. Motiverande samtal användes ofta men sågs också 

vara tidskrävande. ” Det är ju jag som har en MI, eller hur skall jag säga, utbildningen i det, 

men det är väldigt tidskrävande om man skulle göra det helt korrekt, och det tiden finns inte...” 

(Informant 5). Patienter hänvisades oftast till Sluta-röka-linjen med motivationen att detta har 

visat sig ha bäst evidens kring rökavvänjning. 

 

Att möta hinder i arbetet på astma/KOL mottagningen 
I analysen av den tredje kategorin framkom subkategorierna; Avståndet har betydelse och tiden 

räcker inte till. 

Avståndet har betydelse  
Det framkom att informanter upplevde att patienter tenderade att inte delta vid besök eller vid 

KOL- skola om det fysiska avståndet upplevdes för långt till det stället besöket skulle äga rum. 

Patienter tenderade också att tacka nej till erbjudna insatser om professionerna hade sina 

mottagningsbesök på olika ställen. 

 

”Och sen är det ju… ja, men KOL-skolan men vi har haft svårt för att få dom att vilja 

gå dit. Dom är liksom; ” Ja men jag tycker det räcker med att komma till dig” och 

sådär… dom tycker att det är… här ute tycker dom att det är lite meckigt att åka till 

stan tror jag” (Informant 2). 

 

Patienter verkade ta mer del av det de erbjöds då de inte var för långt för dem att åka. 

Informanter beskrev att de försökte planera besöken så att patienten fick träffa flera professioner 

vid samma besök. De beskrev att deras arbete kring patienterna underlättades om alla 

professioner var samlade på ett och samma ställe med tillgänglighet alla dagar i veckan. Det 

beskrevs även att arbeten bedrevs för att försöka samordna patienters besök mer, för att 
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patienter skulle slippa åka flera gånger och för att samarbetet mellan professioner skall 

förbättras. 

 

Tiden räcker inte till 
Tidsbrist beskrevs som ett stort hinder och en hindrande faktor i arbetet på mottagningen, 

Upplevelsen av att den avsatta tiden för varje enskilt patientbesök oftast var tillräcklig men att 

det också var beroende på vilken patient du hade i rummet. Ibland vid komplexa fall kunde 

avsatt tid för mottagningsbesöket upplevas otillräcklig, särskilt då patienterna hade mycket 

annat att prata om.  

 

”För det mesta gör det de… det beror ju på hur komplicerat det är och vad patienten... 

ibland tar ju patienten upp så mycket annat så man hinner ju knappt med prata om 

själva KOL-sjukdomen” (Informant 1). 

 

Astma/KOL-mottagningen blev ofta nedprioriterad då det saknades personal på andra 

positioner på vårdcentralen. Informanter beskrev en frustration över att ständigt ligga efter med 

väntelistorna, det beskrevs som en hård press, och att de önskade att mer tid avsattes till 

mottagningen vid astma/KOL. Informanter beskrev att de hade tankar och visioner kring hur de 

skulle kunna och önska utveckla verksamheten på astma/KOL-mottagningen men att tidsbrist 

hindrade dem till utvecklingsarbete. 

 

Många saknar en överskådlig skriftlig behandlingsplan 
Det framkom att informanter upplevde att den individuella behandlingsplan i journalsystemet, 

framtagen av SKL (Sveriges Kommun och Landsting) var innehållsrik.  Den upplevdes dock ta 

för lång tid att skriva och det var för mycket text att läsa för patienter.  Informanter upplevde 

att det inte fanns någon bra utformad individuell behandlingsplan att skriva tillsammans med 

patienter. Det beskrevs även att vissa patienter fick med sig en lös lapp med hur de kunde ta 

sina mediciner i olika situationer. Informanter saknade en smidigare och mer överskådlig 

behandlingsplan 

 ”Nej, jag skriver löpande beroende på vad dom behöver och när jag gick utbildningen så 

gjorde jag en liten egen mall som jag, den kan jag också använda mig utav...” (Informant 8); 

”Eh, Ja det finns ju behandlingsplaner för KOL patienter, men jag hinner inte göra det i 

samband med besöket...” (Informant 6).  
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Det framkom också att en del patienter inte ville ha någon behandlingsplan utan tyckte själva 

att det räckte med det som kom fram via besöket.   

Brister i kommunikation  
Informanter beskrev att patienter som haft en KOL-exacerbation skulle kallas för ett återbesök 

sex veckor efter exacerbation. De påtalade också att detta framgick i nationella riktlinjer för 

vården vid KOL. Det framkom att det fanns stora brister inom detta område då det ofta brast i 

kommunikationen mellan sluten- och primärvården. Många gånger fick primärvården ingen 

information om att patienter haft en exacerbation. Det beskrevs även att ansvaret ibland lades 

på patienter att ta kontakt med primärvården efter sjukhusvistelse ”Ja och så dem som får 

försämrings…. Exacerbationer som man inte heller vet om... om dom har åkt in till sjukhuset… 

och vissa patienter vill ju inte gärna höra av sig heller” (Informant 4). 

Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultatet 
Resultatet i föreliggande studie visar att informanter upplever att samverkan med andra 

professioner är viktigt i arbetet med patienter med KOL-sjukdom och att det är betydelsefullt 

att inte känna sig ensam i arbetet kring patienter. Informanter beskriver också att 

tillgängligheten ser olika ut till olika professioner. Det framkommer att stöd till egenvård är en 

central komponent i omvårdnadsarbetet på astma/KOL-mottagningen, där 

distriktssköterska/sjuksköterska stödjer patienten till ökad kunskap och förståelse kring sin 

sjukdom.  Att stödja patienter till rökavvänjning anses vara en viktig del i stöd till egenvård. 

Det framkommer att informanter ibland upplever hinder i arbetet på astma/KOL-mottagningen. 

Det beskrivs att det fysiska avståndet till besöken ibland leder till att patienter tenderar att tacka 

nej till erbjudna insatser. Informanter beskriver att de ofta upplever tidsbrist som ett hinder på 

mottagningen. Informanter beskriver att de saknar en överskådlig individuell behandlingsplan. 

Brister i kommunikationen mellan primär- och slutenvården beskrivs som hindrande faktor i 

arbetet på astma/KOL-mottagningen. 

 

Resultatdiskussion 
Symtombilden vid KOL-sjukdom är mångfacetterad och det kan behövas insatser från olika 

professioner (Larsson, 2014). Patienter med svår form av KOL-sjukdom beskriver svårigheter 

att acceptera sin livssituation (Marx et al., 2016). Social isolering beskrivs vara vanligt 

förekommande vid sjukdomen (Socialstyrelsen, 2018). Interprofessionella team beskrivs kunna 

hjälpa patienter med KOL-sjukdom att finna strategier att hantera symtom samt finna acceptans 
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kring sjukdomens villkor (Marx et al., 2016).   Utifrån detta och i samklang med Carlström et 

al. (2013) går det att förstå komplexiteten kring sjukdomen och värdet av interprofessionellt 

samarbete. Det ger också en förståelse för det som framkommer i resultatet i föreliggande 

studie; att det är viktigt att inte känna sig ensam i arbetet kring dessa patienter.  

Informanter beskriver det betydelsefullt att ta tillvara olika professioners kunskap för att kunna 

erbjuda patienter på astma/KOL- mottagning så bra omhändertagande och stöd som möjligt. 

Interprofessionell samverkan beskrivs av informanter som en viktig och central komponent i 

arbetet. Även Carlström et al. (2013) poängterar att interprofessionell samverkan ses som en 

självklar del i vård och omsorg.   

Informanter beskriver att de har en samordnande roll kring patienter på astma/KOL- 

mottagning. Även Socialstyrelsen (2018) rekommenderar interprofessionellt team, samordnat 

av distriktssköterska/sjuksköterska specialistutbildad inom astma/KOL, för att säkerställa en 

god vård. Också Ekman & Norberg (2013) poängterar att det är viktigt att patienter utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt, görs delaktiga i teamet, genom ett samarbete mellan det 

interprofessionella teamet och patienten. 

Informanter beskriver upplevelser att distriktssköterske/sjuksköterskeledda astma/KOL- 

mottagningar är uppskattade av andra professioner på vårdcentralen. Detta kan ses som positivt 

utifrån ett samhällsekonomiskt makroperspektiv, då tidigare studier visar på att mottagningar 

som grundar sin verksamhet på socialstyrelsens nationella riktlinjer innebär minskade 

kostnader genom bättre hälsa hos patienter med KOL-sjukdom (Löfdahl et al., 2009).  

Informanter beskriver erfarenheter av att de alltid ser till att patienter erbjuds stöd från den 

profession där behov ses. I Astma- allergi- och KOL sjuksköterskeföreningen och svensk 

sjuksköterskeförenings [AKF] (2016) målbeskrivning för distriktssköterskor/sjuksköterskor 

inom astma/KOL, uttrycks att personcentrerad vård är målet för omvårdnaden, genom att lyssna 

till varje enskild patient, och utforma vården utifrån vilket stöd de behöver, i syfte att uppnå 

hälsa och välbefinnande hos varje enskild patient. Enligt Bertakis och Azari (2011) ses samband 

mellan personcentrerad vård i primärvården och ett minskat behov hos patienter av 

specialistvård, minskad frekvens av sjukhusinläggningar samt att kostnader för sjukvården 

sjönk.  

I resultatet framkommer att anhöriga ofta medverkar vid mottagningsbesöken. Patienter och 

anhöriga upplevs trygga av vetskapen att de kan få hjälp och stöd från olika professioner efter 

individuella behov.  Informanter beskriver en upplevelse av att det är positivt att anhöriga deltar 
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vid besök, eftersom det är betydelsefullt för distriktssköterskan/sjuksköterskan att få höra både 

patienters och anhörigas syn på situationen. Även Ekman (2014) definierar att personcentrerad 

vård just avser partnerskap, där respekt för varandras kunskap är ömsesidig, utifrån patientens-, 

de anhörigas- samt vårdpersonalens perspektiv.  

I resultatet framkommer att stöd till egenvård är en central komponent i arbetet på astma/KOL- 

mottagningen. Besöken handlar till stor del om patienters egen roll och vad patienter själv kan 

göra i sin sjukdom. Detta är i enlighet med kompetensbeskrivning av 

Distriktssköterska/sjuksköterska utbildad inom astma/KOL som förväntas ge stöd och 

utbildning för att möjliggöra egenvård för patienten att självständigt hantera symtom, sjukdom 

och exacerbationer (AKF, 2016). Det är viktigt med en välfungerande astma/KOL-mottagning 

i primärvården eftersom det visat sig underlätta vården för patienter med KOL-sjukdom genom 

patientutbildning som leder till en ökad kunskap och därmed ökad självständighet för patienter 

(Kull et al., 2008).  

Informanter beskriver erfarenheter av att läkare ger för lite information till patienter. Ett sådant 

möte gör patienten passiv och inte delaktig i vården. Ekman och Norberg (2013) uttrycker att 

detta inte är förenligt med vad som avses med personcentrerad vård. Apps et al. (2013) menar 

att patienter med KOL-sjukdom upplever frustration när de inte erhåller adekvat information 

från sjukvårdspersonal kring det egna hälsotillståndet samt hur de ska hantera symtom och 

eventuella försämringsperioder. Uppföljande besök på astma/KOL-mottagning är enligt 

informanter betydelsefullt för att delge patienter information om sjukdomen både muntligt och 

skriftligt och där utrymme ges till att ställa frågor. Apps et al. (2013) styrker detta då det visar 

sig att patienters kunskapsnivå kring symtom vid sjukdomen, exempelvis andningssvårigheter, 

har inverkan på hur säkra de känner sig kring användandet av sina mediciner samt vad de ska 

göra vid försämring. 

Informanter beskriver att det är viktigt att patienter är delaktiga i sin behandling och att de 

känner att det är något de kan göra själv.  Forskning har visat att patienter som besitter kunskap 

och förståelse kring sin sjukdom har en högre grad av compliance, samt är mer motiverade att 

genomföra förändringar som exempelvis att sluta röka (Ogunbayo et al. 2017). Det är således 

betydelsefullt att tid läggs på att göra patienten införstådd i sjukdomen och delaktig i 

behandlingen. Poochikian-Sarkissian., Sidani., Ferguson-Pare., och Diane Doran (2010) 

påvisar att vårdkvaliteten förbättras och livskvaliteten hos patienter ökar då patienter görs 

delaktiga kring beslutstaganden i vården utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  
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Informanter beskriver upplevelser av att en del patienter är intresserade och vill få kunskap om 

sjukdomen medan andra patienter inte är lika intresserade utan istället lägger ansvaret på 

sjukvården. Även Ali, Fors och Ekman (2018) påvisar att tillgången till professionell kunskap 

och stöd till patientens egna behov och förmågor är en viktig del i omhändertagandet av 

patienter med KOL-sjukdom. En del verksamheter erbjuder patienter utbildning och stöd till 

egenvård i grupp, genom så kallad KOL-skola, som enligt informanter beskrivs vara ett 

interprofessionellt samarbete. Erfarenheter hos informanter visar att den patientgrupp som 

medverkar i KOL-skola erhåller en ökad kunskapsnivå, ökad motivation och förståelse kring 

vikten av fysisk aktivitet samt erhåller en förståelse hur de hanterar eventuella exacerbationer.  

Informanter beskriver att en del patienter tackar nej till erbjudna insatser och ibland inte visar 

intresse av att träffa andra professioner.  I personcentrerad vård är detta av vikt att ta hänsyn 

till. Patientens vilja, livskraft samt förmågor är centrala utgångspunkter i personcentrerad vård 

som skall tillgodoses, och inte enbart de medicinska behoven (Ekman & Norberg, 2013).  

 

Informanter anser att rökning är ett viktigt område att diskutera vid mottagningsbesöken. 

Motiverande samtal används ofta vid rökavvänjning men metoden beskrivs också vara 

tidskrävande. Informanter beskriver att patienter oftast hänvisas till Sluta-röka-linjen med 

motivationen att detta har bäst evidens kring rökavvänjning. Centrum för epidemiologi och 

samhällsmedicin- Stockholms läns landsting har gjort en utvärdering av behandlingsintensitet 

av Sluta-röka-linjen som visar två olika behandlingsmetoder för rökavvänjning där den primära 

behandlingsmetoden är att patienten själv tar kontakt med Sluta-röka-linjen. Den andra 

behandlingsmetoden syftar till att hjälpa personer som kan behöva mer stöd vid rökavvänjning, 

och går ut på att personal på Sluta-röka-linjen tar kontakt med patient och har en återkommande 

kontakt flertalet gånger under behandlingstiden. Det har visat sig att båda metoderna är lika 

effektiva vid rökavvänjning (Helgason & Nohlert, 2015).  

Informanter beskriver upplevelser av att stöd till rökavvänjning är en tidskrävande uppgift som 

de inte hinner med i den omfattning de önskar på astma/KOL-mottagningen. Lisspers, 

Ställberg, Sundh och Jansson (2015) beskriver att många patienter med KOL-sjukdom som 

röker, inte erbjuds stöd till rökavvänjning.  Rökavvänjning beskrivs i litteratur som en viktig 

icke farmakologisk åtgärd vid KOL då detta bromsar sjukdomsförloppet och minskar risken för 

komplikationer (Larsson, 2014; Socialstyrelsen, 2018). Således är det betydelsefullt att 

patienter som röker och har sjukdomen KOL, erhåller stöd till rökavvänjning och att tid avsätts 
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för detta på astma/KOL mottagningen. Enligt Lisspers et al. (2015) behöver rutiner kring 

rökavvänjning förbättras i primärvården.  

Informanter uttryckte att tidsbrist vid astma/KOL-mottagningen är ett hinder i arbetet. 

Astma/KOL-mottagningen blir ofta nedprioriterad då det saknas personal på andra positioner 

på vårdcentralen. Carlfjord och Lindberg (2008) påvisar att väl avsatt tid vid astma/KOL-

mottagning i primärvården är en viktig faktor för att bedriva en god vård av god kvalitet vid 

mottagningen. Kull och Ställberg (2018) beskriver att för lite tid läggs på dessa mottagningar 

för att god omvårdnad skall uppnås utifrån nationella riktlinjer för vården vid astma/KOL-

sjukdom (Socialstyrelsen, 2018). Detta överensstämmer med de erfarenheter som informanter 

i föreliggande studie beskriver. De beskriver en frustration kring att för lite tid avsätts för arbetet 

vid astma/KOL- mottagningen. 

Patienter bör enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2018) erbjudas en skriftlig individuell 

behandlingsplan då detta beskrivs som en viktig del i patientutbildning utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt. Informanter upplever att det inte finns någon bra utformad 

individuell behandlingsplan att skriva tillsammans med patienter. Ekman (2014) beskriver att 

en förutsättning för personcentrerad vård är att lyssna på patientens berättelse och tillsammans 

planera för vården, genom en hälsoplan där patientens berättelse ges utrymme. Socialstyrelsen 

(2018) påtalar att det finns risk för att patienter försämras i sin sjukdom då det inte finns en 

skriven behandlingsplan, detta då patienter inte vet hur de ska hantera symtomvariation. Det 

framkommer i resultatet att en del patienter inte vill ha någon behandlingsplan. Patienter uppger 

ibland att de tycker att det räcker med det som kommer fram vid mottagningsbesöket. Enligt 

Ekman (2014) är förutsättningen för personcentrerad vård att lyssna på patientens berättelse 

och tillsammans planera för vården kring patienten.   

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2018) beskrivs att patienter efter exacerbation skall 

erbjudas ett uppföljande besök till sjukvården inom sex veckor efter exacerbation.   Informanter 

beskriver att det finns stora brister inom detta område då det ofta brister i kommunikationen 

mellan sluten- och primärvården. Många gånger får primärvården ingen information om att 

patienter haft en exacerbation. Det beskrivs även att ansvaret ibland läggs på patienter att 

kontakta primärvården efter sjukhusvistelse. Sundh et al.  (2013) visar i sin studie att extra 

mottagningsbesök till distriktssköterska/sjuksköterska på astma/KOL-mottagning i 

primärvården efter en exacerbation kan minska risken för ytterligare exacerbationer framledes. 

Sund et al. (2013); Lisspers et al. (2014) visar att struktur och kontinuitet på mottagning inom 



25 
 

KOL-sjukdom har visat på en lägre frekvens av exacerbationer samt att dessa mottagningar 

bidrar till bättre kvalitet av vården. Dessa studier talar för att det är betydelsefullt att 

kommunikation, rutiner och struktur avseende patienter med KOL-sjukdom är välfungerande, 

dels inom primärvården men även mellan primär-och slutenvården.   

Metoddiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenhet av att handha 

patienter med KOL i primärvården. En kvalitativ design med induktiv ansats användes vilket 

författarna till föreliggande studie anser vara en bra metod att använda för att svara mot studiens 

syfte. Kvalitativ design med induktiv ansats är en bra metod att använda då syftet är att beskriva 

erfarenheter (Henricsson & Billhult, 2012; Priebe & Landström, 2012). Kvalitativ design 

fokuserar på att studera en företeelse utifrån informanters erfarenheter i sitt naturliga 

sammanhang (Henricsson & Billhult, 2012).  Induktiv ansats ansågs lämplig då avsikten var att 

så förutsättningslöst som möjligt försöka skapa förståelse kring informanters berättelser genom 

att studera deras erfarenheter och upplevelser (Priebe & Landström, 2012). Enligt Polit och 

Beck (2008) är studiens syfte det som styr vilken design som används vid forskning.  

Urvalet var strategiskt eftersom föreliggande studie riktar sig till informanter ur en specifik 

målgrupp (Henricson & Billhult, 2012). Initial strävan var att endast inkludera utbildade 

distriktssköterskor. Efter att förfrågan om deltagande hade skickats till 

primärvårdsmottagningar inom Mellansverige, så visade det sig att ett antal om sex informanter 

tackade ja till deltagande, med de då rådande inklusionskriterier som initialt angivits. 

Inklusionskriterierna utvidgades därför, för att ett antal om åtta informanter skulle uppnås, till 

att informanten skulle inneha distriktssköterskeexamen alternativt sjuksköterskeexamen. Två 

av informanterna som deltog i föreliggande studie hade därför inte vidareutbildning till 

distriktssköterska.  

 

Sex distriktssköterskor och två sjuksköterskor i primärvården medverkar i studien. Författarna 

till föreliggande studie anser att de inklusionskriterier som studien genomfördes utifrån, 

inkluderar deltagare i studien, som anses ha relevant erfarenhet inom det studerade området. 

Urvalet genererar tillräckligt med variationsrik information för att besvara syftet i föreliggande 

studie (Henricson & Billhult, 2012).  

 

Informanter i studien har varierande åldrar och olika lång erfarenhet inom yrket. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) bidrar denna variation till att öka studiens trovärdighet samt 
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ger en mer varierad beskrivning av den företeelse som studeras.  En diskussion kring huruvida 

resultatet kunnat blivit annorlunda om samtliga deltagare varit utbildade distriktssköterskor 

skulle kunna föras. Diskussion skulle också kunna föras huruvida om informanter som 

inkluderas i föreliggande studie har tillräckligt med erfarenhet inom astma/KOL 

mottagningsverksamhet. Inklusionskriteriet; minst sex månaders erfarenhet inom astma/KOL 

mottagning skulle enligt föreliggande studies författare förslagsvis kunnat förlängas från sex 

månaders erfarenhet inom astma/KOL-mottagning till ett års erfarenhet inom området för att 

säkerställa att informanter har hunnit inhämta erfarenhet inom området. Dock var föreliggande 

studies författare angelägna om att önskat antal om åtta informanter för deltagande i studien 

skulle uppnås.  Henricson och Billhult (2013) beskriver att en kvalitativ studie ofta innehåller 

färre antal informanter än en kvantitativ studie. Det beskrivs vara viktigare vid en kvalitativ 

studie att inkludera ett mindre antal informanter som kan ge variationsrika berättelser kring 

erfarenheter, än att inkludera ett större antal informanter med liknande erfarenheter då detta 

riskerar att resultera i ett stort datamaterial vilket enligt Henricson och Billhult (2013) beskrivs 

kunna försvåra arbetet med studien.  

 

Intervjuguiden utformades utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vården vid 

astma/KOL (Socialstyrelsen, 2018).    Målet var att ställa frågor som gav informanten utrymme 

att beskriva sina erfarenheter inom det studerade ämnesområdet. Enligt Polit och Beck (2008) 

är en intervjuguide en fördelaktig metod för att förstå en företeelse. Samma frågor ställs till alla, 

samt att studiens informanter får berätta med egna ord om sina erfarenheter. En svaghet i 

föreliggande studie är att ingen pilotintervju genomfördes. Den intervjuguide som användes 

medförde att författarna fick svar på en del frågor som inte svarade mot studiens syfte. 

Danielson (2012) betonar att en eller flera provintervjuer är av vikt att genomföra, för att 

bedöma om frågorna i intervjuguiden är adekvata eller om något behöver justeras innan 

intervjuerna för studien påbörjas (Danielson, 2012).  

 

I föreliggande studie användes en kvalitativ innehållsanalys vilket enligt Graneheim och 

Lundman (2004) beskrivs kunna bidra till att studiens trovärdighet stärks. Intervjuerna spelades 

in med hjälp av diktafon som sedan transkriberades snarast efter varje intervju vilket enligt Polit 

och Beck (2008) minskar risken för feltolkningar och på så sätt förstärker studiens trovärdighet 

Intervjutexterna lästes igenom flertalet gånger av författarna till föreliggande studie, var och en 

för sig för att erhålla en helhetsbild. Trovärdigheten till föreliggande studie stärktes sedan 

genom att båda författarna tillsammans i analysen reflekterade kring textens huvudsakliga 
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innehåll och analyserade innehållet tillsammans för att säkerställa att inga meningsbärande 

enheter missades (Danielsson, 2012; Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Utförandet av föreliggande studie redogörs i metod delen där design, urvalsgrupp, 

datainsamlingsmetod samt analysprocess beskrivs ingående. Författarna till föreliggande studie 

har haft som avsikt att presentera resultatet så omfångsrikt som möjligt, där citat från intervjuer 

presenterats i resultatdelen, detta sammantaget ökar studiens överförbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det som framkom ur intervjumaterialet i föreliggande studie kan anses 

överensstämma med delar av andra studier som återfinns i föreliggande studies bakgrund. 

Därför anser föreliggande studies författare att studiens resultat kan ge viss generalitet, vilket 

också ökar studiens överförbarhet. Författarna till föreliggande studie har ingen tidigare 

erfarenhet från att utföra en kvalitativ intervjustudie. Därmed kan kvalitén på föreliggande 

studie ha begränsats.  

 

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans 
Sjukdomen KOL är en av vår tids stora folksjukdomar. Samhällskostnaderna ökar ständigt. 

Socialstyrelsens (2018) nationella riktlinjer inom området har som mål att patienter skall uppnå 

så god sjukdomskontroll som möjligt. Ur ett samhälleligt mikroperspektiv är det av stor vikt att 

patienter görs delaktiga i sin egen vård vid KOL-sjukdom då detta bidrar till en ökad följsamhet 

i behandling och säkrare vård.  Riktlinjerna förväntas också på sikt leda till 

kostnadsbesparingar. Denna studie bidrar med en ökad förståelse för 

distriktssköterskors/sjuksköterskors erfarenheter av att handha patienter med KOL-sjukdom 

inom primärvården.  Den ökade kunskapen bidrar till att synliggöra områden som ger en trygg 

och personcentrerad vård till patienter med KOL-sjukdom, utifrån att samverka 

interprofessionellt samt stödja patienter till egenvård, vilket också beskrivs vara del av de 

centrala rekommendationerna enligt Socialstyrelsen (2018).  

 

Etiska aspekter utifrån klinisk nytta 
Utifrån ett etiskt perspektiv är det betydelsefullt att hälso-och sjukvården ger patienter med 

KOL-sjukdom möjlighet till kunskap och förståelse kring sin sjukdom. KOL är en allvarlig 

sjukdom där patienters följsamhet till behandling och egenvård har betydelse för att lindra 

symtom och minska risk för exacerbationer. Etiska dilemman kan uppstå i omvårdnaden då 

patienter motsätter sig behandling eller erbjudna stödinsatser. Det är därför viktigt att genom 

personcentrerad vård ge patienter bästa möjliga förutsättning till förståelse kring sin sjukdom 
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och de behandlingsalternativ som erbjuds samt förståelse kring vad de själv kan göra för att 

hantera symtom och minska risk för exacerbation (Socialstyrelsen, 2018). Utifrån ett 

samhälleligt perspektiv är det betydelsefullt att vården är organiserad och strukturerad. 

Författarna till föreliggande studie ser nyttan av en distriktssköterske/sjuksköterskeledd 

astma/KOL-mottagning i primärvården ur ett mesoperspektiv genom att den ökar möjligheten 

för patienter med KOL-sjukdom till sjukdomskontroll genom patientutbildning och stöd till 

egenvård.  Interprofessionell samverkan har betydelse då patienten ges möjlighet till 

individuellt anpassade insatser utifrån de behov som ses.  

Slutsats 
Resultatet av föreliggande studie visar att distriktssköterskan/sjuksköterskan har en 

samordnande roll på astma/KOL- mottagning i primärvården där interprofessionell samverkan 

beskrivs som en viktig förutsättning för god omvårdnad. Distriktssköterskan/sjuksköterskan är 

betydelsefull i omvårdnaden för att stödja patienter med KOL-sjukdom till ökad kunskap och 

förståelse kring sin sjukdom, samt ge stöd till egenvård. Det finns faktorer som hindrar 

distriktssköterskan/sjuksköterskan i arbetet på astma/KOL-mottagningen. En viktig 

förutsättning för att bedriva god omvårdnad på astma/KOL-mottagning är att 

distriktssköterskan/sjuksköterskan ges tillräckligt med tid.  

Förslag på fortsatt forskning 
Forskning behövs för att inhämta kunskap om patienters upplevelse av stöd till egenvård och 

att vara en del av det interprofessionella teamet, detta för att få en ökad förståelse för denna 

patientgrupps erfarenheter och behov. 

Självständighetsdeklaration 
Författare Johanna Sundström och författare Magdalena Vestlin har i lika stor omfattning 

bidragit till alla delar av denna uppsats. 
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

Demografiska frågor: 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Har du specialistutbildning till distriktssköterska? 

Har du någon annan specialistutbildning? 

Hur länge har du arbetat inom astma/KOL? 

 

Frågeguide 

 

1. Beskriv hur din KOL mottagning är uppbyggd. 

2. Hur ser strukturen och flödet i omhändertagandet av patienter med KOL ut på din 

mottagning? 

3. Hur ser den interprofessionella samverkan, d v s samarbetet med andra professioner ut 

avseende KOL patienterna? 

4. Beskriv hur du arbetar utifrån de nationella riktlinjerna för vård av KOL patienter.  

5. Beskriv hur arbetet med rökavvänjning ser ut. 

6. Berätta hur du hjälper patienter med utbildning och stöd till egenvård i sin KOL 

sjukdom? 

7. Använder du dig av att skriva individuell handlingsplan tillsammans med din patient? 

Om ja, beskriv detta. 

8. Kan du beskriva vad du tycker fungerar bra i arbetet kring KOL patienter på din 

mottagning? 

9. Kan du beskriva eventuella hinder i ditt arbete kring KOL patienter på din mottagning? 

10. Är det något mer du vill tillägga innan vi avslutar? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Informationsbrev till studiedeltagare 

Till Dig som är distriktssköterska och verksam på en astma/KOL mottagning i primärvården. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie genom intervjuer med distriktssköterskor 
verksamma på en astma/KOL mottagning i primärvården i Dalarna, inför examensarbete vid 
Högskolan Dalarna. 
 
Studien syftar till att samla mer kunskap om distriktssköterskors erfarenheter av att 
implementera de nationella riktlinjerna vid KOL i primärvården. Din medverkan skulle 
innebära att Du kommer att kallas till 1 intervju. Tidpunkt för intervjun är flexibel och Du kan 
själv meddela önskemål när det är som mest lämpligt för Dig. Intervjun beräknas ta omkring 
60 minuter. Totalt kommer 8–10 personer att ingå i studien, respektive intervju sker individuellt.  
 
Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med 
examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 
(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer att behandlas. Du har 
också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor 
om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. 
 
Efter studiens avslut kommer materialet att makuleras genom att sönderstrimlas. 
Ljudinspelningen kommer att raderas. 
Inga uppgifter som Du lämnar kommer att redovisas för den personal som arbetar på Din enhet. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta Ditt 
deltagande utan närmare motivering. 
 
Du kan ta del av det färdiga examensarbetet under början av 2020 om du så önskar. Ytterligare 
upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 
Med vänlig hälsning 
Högskolan Dalarna, Falun 2019-09-13 
 
Johanna Sundström    Magdalena Vestlin 
Leg.Sjuksköterska   Leg.Sjuksköterska 
Telefon: 070-6035166   Telefon: 070-6000679 
E-post: v18sunjo@du.se   E-post:v18magve@du.se 
 
Handledare: Anne Friman 
E-post: afi@du.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 3 - Skriftligt samtycke 

 

Jag har erhållit skriftlig och muntlig information om studiens metod och syfte. Jag godkänner 

medverkan i studien och är medveten om att den är frivillig och deltagande kan avbrytas utan 

förklaring. Jag är införstådd att intervjun kommer att spelas in och att materialet kommer att 

förstöras efter att studien är färdigställd. Allt material kommer behandlas konfidentiellt.  

 

 

 

Ort………………………………………..Datum……………… 

 

Deltagarens namnunderskrift 

 

…………………………………………………………………. 

 

Namnförtydligande 

 

…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Bilaga 4 - Etisk egengranskning 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 

Projekttitel: Distriktssköterskors erfarenheter av distriktsköterskors erfarenheter av att handha 
patienter med KOL i primärvården 

Studenter: Johanna Sundström och Magdalena Vestlin 
Handledare: Anne Friman 
 Ja Tveksamt Nej 

 
1 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)? 

   

     X 

 

      X  
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

   

     X     

       
 

3 
 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna? 

   

     X 

 
4 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

   

     X 

 
5 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

   

     X 

 
6 

 
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)? 

 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

   

 

     X 

 

 
7 

 
Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 
en struktur (till exempel ett register)? 

   

     X 

 

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 


