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SAMMANFATTNING 

 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. 

KOL räknas som en av de kroniska sjukdomar där en stor del av vården bör ske inom 

primärvården. Studier visar att KOL på grund av underdiagnostik leder till sämre hälsa och 

livskvalitet. Med en allt äldre befolkning kommer allt fler drabbas av kronisk sjukdom, 

vilket kräver att vården bygger på god kvalité. Hur patienter upplever vårdkvalité blir allt 

viktigare i dagens sjukvård, eftersom vården bör baseras på personcentrerad vård. 

Patienters normer, förväntningar, erfarenheter och vårdens struktur beskriver vad 

vårdkvalité egentligen innebär och är en länk i ett förbättringsarbete. Astma-KOL 

sjuksköterskan bedriver mottagningsarbete, som har till syfte att ge patientutbildning om 

KOL och inhalationsteknik, motiverande samtal om motion och rökstopp, bedöma 

nutritionsstatus och utföra spirometrier. Med hjälp av Astma-KOL sjuksköterskans 

patientutbildning och stöd ökar livskvalité för patienter med KOL.  

 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter med KOL skattar vårdkvalité vid besöket 

hos Astma-KOL sjuksköterskan i primärvården.  

 

Studiens metod är deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats som bygger på KUPP 

frågeformulär. Femtio två deltagare hade besvarat formuläret under hösten 2015. 

Åtgärdsindex användes för att beskriva hur deltagarna upplevde vårdkvalitén.  

 

Resultatet av studien visade att majoriteten av alla deltagare skattade att de fick vård av 

god kvalité. Ett flertal deltagare skattade att de fick bra information, bra bemötande och 

kände sig delaktiga, men att det spelade mindre roll för deltagarnas intresse. Män och 

kvinnor hade skattat frågor som rör egenvård, medkänsla och delaktighet olika.  

 

Slutsatsen visar att det finns flera områden där förbättringsarbete kan vara av betydelse för 

att äldre patienter med KOL ska kunna uppleva vårdkvalité.    

 

 

Nyckelord: Vårdkvalité, Astma-KOL sjuksköterska, KOL, primärvård, äldre.  

 

 

 

 

 

 



      

 

 

ABSTRACT 

 

Chronic obstructive lung disease (COPD) is one of common causes in the world, which 

can lead to death. COPD is considered to be one of the chronic diseases where the major 

part of healthcare should be handled in the primary healthcare. Studies show that, when 

COPD is being underdiagnosed, it leads to poorer health and a decrease in quality of life 

for the patient. With an aging population, more people are affected by chronic illness 

which requires a healthcare system that provides good quality of care. How patients 

experience the quality of care will be of importance in the future, when their care should be 

person-centered. Patients standards, expectations, experiences and health care structure 

describes what the quality of care really means, and is a link in the development process. 

The asthma/COPD nurse has the role to conduct patient education, improve inhalations 

techniques, concentrate on their motivational interviewing regarding exercise as well as 

smoking cessation, assess their nutritional status, and to perform spirometry tests. Nurse's 

support and expertise creates the confidence and security for COPD patients and this 

increased knowledge aims to increase the quality of life for the patient. 

 

The aim of the study was to describe how people with COPD experience the quality of the 

care when visiting the asthma/COPD nurse in a primary care clinic.  

 

The studies method was a descriptive cross-sectional study with a quantitative approach 

based on the KUPP questionnaire. Fifty-two participants answered the questionnaire in the 

autumn of 2015. KUPP's action indices were used to describe how the participants 

experienced care quality.  

 

The studies result found that the majority of participants estimated that they received care 

of good quality. Several participants estimated that they received good information, 

courteous care from the nurse and a feeling of involvement, but in reality it did not matter 

for the participant's interest. Men and women estimated the issues related to self-care, 

compassion and participation differently.  

 

Conclusion shows several areas where improvements can be important for elderly patients 

with COPD so they can be able to experience quality of care.  

 

 

Keywords: Quality of care, asthma/COPD nurse, COPD, primary care, elderly. 
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INLEDNING 

 

I Sverige uppskattas att mellan 400 000 – 700 000 av den vuxna befolkningen har kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) och att det sker en konstant ökning av insjuknandet 

(Socialstyrelsen, 2015a). Studier har bekräftat att cirka 4-10 % av den vuxna befolkningen 

i världen har KOL (Celli, Halbert, Isonaka & Schau, 2003; Halbert, Isonaka, George & 

Iqbal, 2003). Enligt World Health Organisation [WHO] (2015) beräknas att KOL kommer 

bli den tredje vanligaste dödsorsaken år 2030. Studier visar att KOL är 

underdiagnostiserad, vilket kan ge problem för en del av personer som inte får behandling i 

tid, vilket i sin tur kan leda till exempelvis sämre hälsa och livskvalité (Danielsson, 

Ólafsdóttir, Benediktsdóttir, Gislasson & Jansson, 2012; Lindberg, Bjerg-Bäcklund, 

Rönmark, Larsson & Lundbäck, 2006). Med en allt äldre befolkning kommer allt fler 

personer sannolikt drabbas av kronisk sjukdom, vilket ställer krav på primärvården genom 

att involvera patienten i sin egen vård för att bibehålla livskvalité. Som 

specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre är det därför viktigt att identifiera de 

äldre som är i behov av specialiserad högkvalitativ vård. Patientens behov av och 

upplevelser om vården är subjektiva och kan skilja sig från sjuksköterskans. 

Personcentrerad vård blir därför av betydelse för vårdens utveckling. För att kunna 

utvärdera och förbättra vårdkvalitén är det av intresse att ta reda på hur patienten skattar 

vårdkvalitén i samband med besöket hos Astma-KOL sjuksköterskan i primärvården. 

  

BAKGRUND 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 

KOL är en kronisk inflammatorisk sjukdom i lungorna och luftvägarna. Inflammationen 

resulterar i att de små luftvägarna och lungvävnaden bryts ned. Nedbrytningen medför att 

det blir strukturella förändringar med trängre luftrör. Förstörelsen av lungparenkymet gör 

att alveolerna till de små luftvägarna minskar i storlek och blir mindre elastiska. Dessa 

förändringar leder till att luftvägarnas förmåga att vara öppna under utandningen minskar. 

 KOL orsakas i de flesta fall på grund av exponering av tobaksrök (både egen rökning och 

passiv rökning) men kan också orsakas av luftföroreningar. Människor utsätts för 

riskfaktorerna under längre tid i kombination med de normala åldersförändringar, vilket 

medför att KOL kan öka i takt med att människor lever längre. Det är vanligt med 

underdiagnostik av KOL eftersom, människor inte upplever andningsproblem som 

påtagliga i början av sjukdomen, vilket leder till att de söker vård för sent. Insatser för att 

symtomlindra, förebygga försämring och därmed öka livskvalité för personer med KOL 

fördröjs (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease [GOLD], 2016). 

  

Definition KOL enligt GOLD: 

 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), a common preventable and treatable disease, is 

characterized by persistent airflow limitation that is usually progressive and associated with an 

enhanced chronic inflammatory response in the airways and the lung to noxious particles or gases. 

Exacerbations and comorbidities contribute to the overall severity in individual patients (GOLD, 

2016). 

 

Utredning och diagnostik 

KOL ska misstänkas vid långvariga symtom som upprepade episoder av hosta, andnöd vid 

ansträngning och förekomst av riskfaktorer, främst rökning, men också passiv rökning, 

yrkesmässig exponering för luftvägsirriterande ämnen, etc. I utredningen ingår, förutom 

anamnes, fysisk undersökning, spirometri och lungröntgen för att kunna utesluta eventuella 
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andra lungsjukdomar (Jansson, Ställberg & Hesselmar, 2015). Spirometri mäter 

lungfunktion och ger en objektiv information för bedömning av andningskapaciteten. 

Undersökningen ställer krav på patientens vilja och förmåga till total medverkan (Midgren, 

2015). Spirometrin ger värdefull information om förekomst av KOL samt om sjukdomens 

svårighetsgrad (Socialstyrelsen, 2015a). Socialstyrelsen (2015a) har gett spirometri 

undersökning evidensgrad ett av tio, det vill högsta betydelse i utredningen i de nationella 

riktlinjerna. Ifall mätvärdet FEV1/FVC (FEV1: forcerad volym som mäts efter 1 sekund på 

utandningen/FVC: forcerad vital kapacitet) visar lägre än 0,7 efter bronkdilatation 

bekräftas diagnosen KOL. Värde över 0,7 visar på normal lungfunktion. 

 

Internationellt sker stadieindelning av KOL från A till D, där A är lindrig och D svår KOL. 

COPD Assesment Test (CAT) är ett frågeformulär om patientens hälsostatus vid KOL.  

The modified Medical Research Council dyspnea scale (mMRC) är en skattningsskala där 

patienten skattar sin andfåddhet, som utgår från personens subjektiva upplevelse av 

symtom och ligger till grund för stadieindelning (GOLD, 2016): 

 

 Patientgrupp A har låg risk och få symtom. Inga eller upp till en exacerbation/år 

och ingen sjukhusinläggning på grund av exacerbation. CAT-skalan < 10 poäng 

eller mMRC-skalan grad 0-1.  

 

 Patientgrupp B har låg risk, men mer symtom. Inga eller upp till en exacerbation/år 

och ingen sjukhusinläggning på grund av exacerbation. CAT-skalan ≥ 10 poäng 

eller mMRC-skalan grad ≥ 2.  

 

 Patientgrupp C har hög risk, mindre symtom och/eller ≥ 2 exacerbationer per år 

och/eller ≥ 1 med sjukhusinläggning (-ar) på grund av exacerbation. CAT-skalan 

<10 poäng eller mMRC-skalan grad 0-1.  

 

 Patientgrupp D har hög risk, mer symtom och ≥ 2 exacerbationer/år och/eller ≥ 1 

med sjukhusinläggning (-ar) på grund av exacerbation. CAT-skalan ≥ 10 poäng 

eller mMRC-skalan grad ≥ 2. 

 

Behandling 

KOL är en progressiv sjukdom. Syftet med att behandla KOL är därför att tidigt upptäcka 

och förebygga exacerbationer (försämringsperiod). Behandlingen består av farmakologisk 

och icke farmakologisk behandling (Tunsäter, 2015). KOL svårighetsgrad ligger till grund 

för den farmakologiska behandlingen som utgår ifrån patientens symtom, risken för 

exacerbationer och sjukhusinläggningar (GOLD, 2016). Farmakologisk behandling har 

som syfte att lindra symtom orsakade av KOL. Lika viktig är den icke farmakologiska 

behandlingen som riktar sig mot behandling som rökstopp, influensa och pneumokock 

vaccination, nutritionsbedömning och behandling, fysisk aktivitet/träning, bedömning och 

behandling av samsjuklighet, kardiovaskulära riskfaktorer samt patientutbildning 

(Tunsäter, 2015).  

 

Äldre och KOL 

Det dör cirka 2500 äldre personer (>60 år) i KOL varje år enligt statistik från 

Socialstyrelsen och dödsfallen ökar varje år (Socialstyrelsen, 2016a). Med hänsyn till den 

globala åldrande befolkning, där allt fler äldre har kroniska sjukdomar, samsjuklighet, 

polyfarmaci, finns det ett växande behov av interventions- och rehabiliteringsprogram 

särskilt utformade för äldre. Samsjuklighet i form av hjärt- och kärlsjukdomar, osteoporos, 
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muskelatrofi, ångest och depression kräver särskild uppmärksamhet (Divo et al., 2012; 

Gelberg & McIvor, 2010). Äldre personer med KOL kan ha svårare att särskilja symtom 

relaterade till KOL från andra sjukdomar vid samsjuklighet (Brandt, 2012). Det är därför 

viktigt att kunna identifiera de symtomförändringar som KOL medför och medvetandegöra 

den äldre personen i ett tidigt stadie för att de ska kunna söka adekvat vård (Brandts, 

2012).  Utbildning i inhalationsteknik är grundläggande för de flesta äldre patienter med 

KOL för att undvika felaktig inhalationsteknik, och därmed ineffektiv användning av 

inhalationshjälpmedel (Gelberg & McIvor, 2010). 

 

Äldre med KOL är mer känsliga för exacerbationer på grund av åldrandet, samsjuklighet 

och polyfarmaci, vilket i sin tur bidrar till att fokus förutom läkemedelsbehandling läggs 

även på den icke farmakologisk behandling, som ett sätt att minska andfåddhet, bevara 

fysisk kapacitet och på så sätt främja livskvalité (Warwick, Gallagher, Chenoweth & Stein-

Parbury, 2010). Det finns studier som visar att samband mellan egenvård, känslan av 

sammanhang samt social status har stor betydelse för äldre i deras vardag (Gallagher, 

Donoghue, Chenoweth & Stein-Parbury, 2008; Warwick et al., 2010). 

 

Många äldre med KOL har nytta av diverse interventions- och rehabiliteringsprogram och 

bör därför inte uteslutas på grund av ålder eller nedsatt fysisk förmåga (Francesko et al., 

2008). Äldre personer med KOL (80-91år, n=43) upplevde en signifikant förbättring med 

rehabiliteringsprogram både i funktionell förmåga som att resa sig från stol och 6 minuters 

gångtest, som de yngre deltagarna (39-79 år, n=187) (Baltzan, Kamel, Alter, Rotaple & 

Wolkove, 2004). Higashimoto et al. (2015) fann i sin studie att rehabilitering var lika 

effektivt på äldre människor (median 72 år), som hos yngre människor och påvisade en 

positiv påverkan med minskad ångest, med hjälp av ett multiprofessionellt 

rehabiliteringsprogram. Kiongera och Houde (2015) påvisades en statistisk förbättring 

gällande livskvalité, symtom och aktivitet hos de äldre deltagarna jämfört med de yngre 

deltagarna med hjälp av frågeformuläret St. George Respiratory Questionnaire, där 

patienten identifierar det som orsakar mest problem på grund av sjukdomen.  

Tvärvetenskapligt rehabiliteringsprogram bestående av ett individuellt träningsprogram, 

medicinsk behandling, kost och utbildning var effektiv intervention för hantering av 

symptom orsakade av KOL hos äldre som behöver återhämta sig från KOL exacerbation 

enligt Kiongera och Houde (2015). 

Primärvårdens roll 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) ska vården arbeta för att 

förebygga ohälsa. Primärvården är en del av den öppna vården. Den ska utan avgränsning 

svara för behovet vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper av sådan grundläggande 

medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver 

medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens som erbjuds på sjukhus. 

Det är till primärvården personer vänder sig för att få bedömning, utredning, diagnostik, 

behandling, uppföljning, omvårdnad, rådgivning samt remitteras vidare till 

specialistvården. I primärvårdens uppdrag ingår även rehabilitering, psykosociala insatser, 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, jourverksamhet som ofta sker i 

samverkan med andra aktörer (Socialstyrelsen, 2016b). Ansvaret hos primärvården har 

ökat som följd av kortare vårdtider inom slutenvård och att fler personer lever längre och 

hinner därmed utveckla fler kroniska sjukdomar. De beslut som fattas inom primärvården 

är därför av betydelse för kvaliteten och effektiviteten i hela hälso- och sjukvård enligt 

Riksrevisionens granskningsrapport (2014:22).  
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KOL räknas som en av de kroniska sjukdomar där en stor del av vården bör ske inom 

primärvården. Genom tidig och korrekt diagnostik, preventiva insatser, behandling och 

årlig uppföljning inom primärvården kan komplikationer hos personer med KOL 

förebyggas (Bellamy et al., 2006). På så sätt kan även sjukdomsförloppet stoppas, 

symtomlindring och livskvalité förbättras (Lin et al., 2012; Vårdanalys, 2014). Många 

personer med KOL upplever begränsning i sitt dagliga liv på grund av symtom, fysiska 

begränsningar, psykisk oro, social isolering och oro inför framtiden i samband med 

exacerbation när de är inlagda på sjukhus (Schroedl et al., 2014). Primärvården har därför 

ett allt viktigare uppdrag i vården av personer med KOL i hemmet. Det bör därför vara i 

primärvårdens intresse att undersöka hur patienter med KOL upplever vårdkvalité inom 

primärvården för att kunna utveckla sin egen organisation (Vårdanalys, 2014). 

 

Astma-KOL sjuksköterskan 

Astma-KOL sjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska med minst 7,5 hp på avancerad 

nivå inom området astma, allergi och KOL. Astma, allergi och KOL-

sjuksköterskeföreningen (ASTA) har tagit fram en arbetsbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska med inriktning mot astma/allergi/KOL (Jagorstrand, Jonsson & Zakrisson, 

2012).  Specialiseringen inom området kan delas in i fyra olika nivåer beroende på antal 

högskolepoäng sjuksköterskan har med början på nivå ett. Det som skiljer nivåerna är antal 

högskolepoäng inom ämnet. Nivå ett, specialisering inom området, nivå två, avancerad 

specialisering, nivå tre, masterexamen inom ämnet och den fjärde nivån, forskarutbildning 

inom området. Med fördjupade kunskaper om andningsvägarna och dess sjukdomar kan 

Astma-KOL sjuksköterskan komplettera läkarens ordinationer för personer med KOL. 

Astma-KOL sjuksköterskemottagning har funktionen att följa upp patientens vård och vara 

tillgängligt och vara komplement till läkarbesöken inom primärvården och har en viktig 

funktion för att säkerställa att vårdkvalitet uppnås (Barnett, 2006; Kull et al., 2008).   

 

Astma-KOL sjuksköterskans roll och uppgift är (Barnett, 2006; Kull et al., 2008): 

 

 Patientutbildning om sjukdomen och behandling. 

 Genomföra spirometrier för diagnostisera och följa upp läkemedelsbehandling. 

 Gå igenom inhalationsteknik, för att kontrollera att patienten vet hur den ska ta 

läkemedlet. 

 Utforma behandlingsmål utifrån patientens mål. 

 Främja motion för bevara funktionell aktivitet och muskelmassa. 

 Stödja patienter till att bibehålla livskvalité. 

 Nutritionsbedömning för att upptäcka eventuell viktnedgång relaterat till att det går 

åt ökad energi på grund av andnöd. 

 Diskutera psykologiska aspekter och begränsningar på grund av sjukdomen som till 

exempel ångest, isolering, remiss till kurator eller psykolog för samtalsstöd.  

 

Om patienten får ett uppföljande besök hos Astma-KOL sjuksköterskan i samband med 

exacerbation minskar risken för nya exacerbationer (Sundh et al., 2013). Reinke et al. 

(2010) studie påvisade att sjuksköterskan stödjer patienten med KOL genom att utgå från 

personens individuella behov, vilket skapar förtroende och trygghet. Med detta stöd ökar 

livskvalitén hos personer med KOL och det genererar även stöd för närstående under 

sjukdomens progress. Jones et al. (2010) påvisade att patienter med KOL upplever sämre 

livskvalité som beror på högre skattningar av andfåddhet och påverkan på fysisk funktion. 

Författaren fann att patienter som har KOL har en begränsad livskvalité på grund av 

sjukdomen oavsett svårighetsgrad. Personcentrerad omvårdnad stödjer och underlättar för 
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patienter med KOL, vilket resulterar till bättre livskvalité. Det viktiga är att utgå från 

patientens egna aktiviteter, socialt, psykiskt för bästa effekt (Ek & Ternestedt, 2008). En 

bedömning av patientens livskvalité bör därför ingå rutinmässig i samband med besök 

inom primärvården (Jones et al., 2010). 

 

Patientens delaktighet - vägen till personcentrering och egenvård 

Att leva med KOL i avancerat stadie är komplext och utmanande (Ek, Sahlberg-Blom, 

Andershed & Ternestedt, 2011).  Målet med vården är därmed att bevara personens 

autonomi, när hjälpbehovet ökar. Personcentrerad omvårdnad, som bygger på personens 

egna erfarenheter är ett sätt att stödja värdigheten och bevarandet av personens identitet 

under hela sjukdomsprocessen. Ett personcentrerat förhållningssätt har störst chans att få 

patienter att ändra eventuella beteende genom att sjuksköterskan utgår ifrån patientens 

situation och diskuterar tillsammans med patienten vad som passar just henne/honom 

(Pommer et al., 2013). 

 

Det finns även stöd i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) för att all vård ska 

så långt som det är möjligt utformas och utföras i samråd med patienten.  Att vara delaktig 

i sin egen vård är enligt hälso-sjukvårdslagen viktigt. Helhetsperspektiv ska tillämpas och 

delaktighet bör därför ses som självklarhet eftersom vården går ut på bland annat att kunna 

förebygga försämring av kronisk sjukdom som i sin tur medför försämrad livskvalité och 

därmed lidande (Eckerblad, 2015; Vårdanalys, 2014). Det är patienten som äger 

sjukdomsprocessen och dess interventioner och för att kunna främja patientens upplevelser 

av sin egen hälsa krävs att patienten är delaktig i sin egenvård (Sossai, Gray, Tanner, 

Goodrige & Halding, 2011). Egenvård som patientens egna observationer, egen 

hälsobedömning, reaktion och undervisning om sin sjukdom är viktigt för personer med 

KOL (Brandt, 2012).  

 

Den 1 januari 2015 trädde Patientlagen [PL] (SFS, 2014:821) i kraft. Syftet med lagen är 

att stärka och tydliggöra patientens roll i vården samt främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet.  Sjuksköterskans viktigaste uppgift är därför att 

motivera och stödja patienten att förbättra sin förmåga till egenvård. Framtidens hälso- och 

sjukvård med bland annat alt äldre befolkning och det nya förhållningssättet för 

personcentrerad vård ger patienten härmed ökade möjligheter till egenvård och eget 

ansvar. Det möjliggör även delaktighet eftersom patienten anses vara experten av sin egen 

sjukdom (Jensen, Vedelø & Lomborg, 2013).  

Utbildningens betydelse 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för Vård vid astma och KOL (2015a) bör sjuksköterskor 

erbjuda personer med KOL utbildning och stöd i egenvård såväl individuellt som i grupp. 

Utbildning och egenvårdsstöd vid KOL har evidensgrad fyra enligt Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer (2015a) och är en viktig del i behandlingen.  

 

Genom utbildning ökar personens med KOL sin kunskap om sjukdomen, vilket ger ökad 

möjlighet att hantera och kontrollera sina symtom och hitta strategier som värnar hälsan 

och livskvalité (Brandt, 2012; Houle et al., 2012; Sossai et al., 2011). Det har påvisats att 

på mottagningar som har en specialistutbildad Astma-KOL sjuksköterska halverades 

antalet exacerbationer bland patienterna, vilket i sin tur resulterar till färre 

sjukhusinläggningar och därmed mindre lidande hos personer med KOL. En förklaring till 

detta kan vara att mötet mellan Astma-KOL sjuksköterskan och personen med KOL 

genererar ett kunskapsutbyte som i sin tur skapar ökad trygghet, vilket leder till bättre 

livskvalité (Löfdahl et al., 2010). 
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Bemötande  

Bemötandet ger ett avtryck på vad som är viktigt för personens självkänsla (Blennberger, 

2013). Integritet och självbestämmande ska beaktas i mötet med vården enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (1982: 763). Kompetens och utveckling hör till yrkesmässig identitet med 

syfte att ge ett gott bemötande med en tydlig prägel av skicklighet där vården bygger på 

respekt, människovärde, självbestämmande och integritet (Blennberger, 2013). Personer 

med KOL har en obotlig sjukdom och kräver resurser och därmed kontinuitet inom vården 

för att känna sig trygga och delaktiga (Vårdanalys, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2015b) 

finns det tre nivåer för bemötandet: systemnivå (lagstiftning och regler), verksamhetsnivå 

(rutiner och traditioner) och individnivå (mötet mellan personal och patienter). 

Socialstyrelsen (2015b) har publicerats utbildningsmaterial om bemötandet där beskrivs att 

vårdens effekter spelar roll för hur patienter upplever bemötandet.  

Orems egenvårdsteori 

Personer med KOL bör ha goda kunskaper i egenvård eftersom KOL är livslång och 

progressiv sjukdom. Det förefaller därför riktigt att tillämpa Dorothea Orems 

egenvårdsteori. Hon har utvecklat egenvårdsmodell där syftet är att ge patienten möjlighet 

och förutsättningar till kvalificerad omvårdnad. Egenvårdsteorin består av tre delar: 

egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem (Orem, 2001). Egenvård innehåller 

målinriktade aktiviteter som personen ansvarar själv för. Genom initiativ att utföra dessa 

aktiviteter är syftet att upprätthålla sin egen hälsa och välbefinnande. Syftet med egenvård 

är att bibehålla funktion, utveckling och hälsa. För att kunna genomföra egenvårdsåtgärder 

bör patientens vara medveten om sina behov innan egenvårdsbehandlingen kan utformas. 

När kraven på egenvård är större än den resurs som krävs kan det leda till en 

egenvårdsbrist. Bristen kan orsakas av yttre faktorer till exempel händelser som leder till 

att patienten blir oförmögen att tillgodose sina behov. Bristen kan också orsakas av inre 

faktorer där till exempel åldern eller sjukdom kan orsaka begränsningar för personen i 

fråga. Orem (2001) beskriver att egenvård och egenvårdsbristen är hänger ihop.  

Omvårdnadsystemet har till uppgift att sammanfoga sjuksköterskans kunskap och 

patientens brist. Sjuksköterskan använder sin kompetens gällande handleda, ge fysiskt och 

psykiskt stöd och skapa en miljö som undervisar och på så sätt skapar utveckling hos 

patienten. Patienten bör ta initiativ och ansvar för att kunna främja funktion, hälsa men att 

patienten ska få stöd när det behövs. Aktiviteter som är målmedvetna och av fri vilja ställer 

krav på de behov som patientens tillstånd kräver (Kirkevold, 2009). Orems egenvårdsteori 

bygger därför på relation mellan patient och sjuksköterska där främsta syftet i mötet med 

patienten är att identifiera behov, resurser och hinder för att tillsammans med patienten 

uppnå de mål som är av värde för patienten (Kirkevold, 2009). I en studie av Özkaptan och 

Kapucu (2016) visade att genom att använda Orems egenvårds modell på 

hemsjukvårdspatienter i Turkiet förbättrades patienters med KOL egenvårdsförmåga. 

Vårdkvalité 

Myndigheten för vårdanalys har låtit utföra undersökningar av patienternas uppfattningar 

om primärvården som baserades på Nationell patientenkät. Vetskapen om patienternas 

uppfattningar är betydelsefull då patientupplevd kvalitet används för att utvärdera vården i 

flera olika sammanhang. Patienters synpunkter och erfarenheter av vården behöver lyftas 

fram mer än tidigare och att patientupplevd kvalitet behöver mätas och redovisas 

kontinuerligt och systematiskt för att utveckla och förbättra vården utifrån patienters 

perspektiv. I den nationell patientenkät presenterar sju kategorier av patientupplevd 

kvalitetet: bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta 

och rekommendation (Vårdanalys, 2012).  
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Vårdkvalitet kan definieras på många olika sätt, men vanligtvis förknippas vårdkvalité som 

något gott och av mervärde för patienten (Wilde Larsson. Larsson, Larsson & Starrin, 

2001). Wilde Larsson et al., (2001) beskriver vårdkvalité som en insats som utförs på ett 

korrekt sätt. Hur patienter upplever vårdkvalité blir allt viktigare inom hälso- och sjukvård. 

Patienters normer, förväntningar, erfarenheter och vårdens struktur beskriver vad 

vårdkvalité egentligen innebär och är en länk i utvecklingsarbetet. Faktorer som påverkar 

den upplevda vårdkvaliteten kan delas in på två sätt – person-relaterat (kön, ålder, 

utbildningsnivå) och yttre vård förhållandena (vårddygn, överbeläggningar) (Grøndahl, 

Karlsson, Hall-Lord, Appelgren & Wilde Larsson, 2011). 

  

Problemformulering 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) utvecklas smygande. Insjuknandet i KOL 

beräknas vara så pass stor att sjukdomen kommer att bli den tredje största dödsorsaken i 

världen om knappt två decennier. Målet med vården för personer med KOL är att kunna 

motivera dem till egenvård, öka kunskapen, följa upp behandling för att kunna bibehålla 

livskvalitén oavsett ålder, vilket kräver specialiserad kunskap som Astma KOL 

sjuksköterska innehar. Utvärdering av vården hos Astma-KOL sjuksköterskan kan ske med 

hjälp av patienterna. Personers upplevelser vid KOL är subjektiva och kan skilja sig från 

sjuksköterskans upplevelser, vilket gör att personcentrerad vård blir av betydelse. För att 

uppnå högre vårdkvalité krävs att information, delaktighet och bemötande står i fokus för 

personer med KOL i mötet med vården.  

 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter med KOL skattar vårdkvalité vid besöket 

hos Astma-KOL sjuksköterskan i primärvården.  

 

Frågeställningar  

Hur skattade patienterna informationen de fick i samband med besöket?  

Hur skattade patienterna bemötandet vid besöket?  

Hur skattade patienterna sin delaktighet vid besöket? 

Skattar män och kvinnor lika information, bemötande och delaktighet vid besöket? 

 

METOD 

 

Författarnas studie är ett delresultat av en större randomiserad kontrollerad klinisk studie 

"Att förbättra kommunikation och inhalationsteknik (Comln)", som genomförs vid 

Allmänmedicinskt Forskningscentrum i mellansverige (Bilaga I). Studien ComIn pågår 

sedan hösten 2015 i fem landstingsregioner och på totalt 15 vårdcentraler som har Astma-

KOL sjuksköterskemottagning. Studien tillämpar bekvämlighetsurval.  Flera formulär 

ingår i studien bland annat KUPP frågeformulär. Studien har en kontrolløupp och en 

interventionsgrupp. Inklusionskriterierna var patienter med diagnos KOL (J-44) i alla 

åldrar både män och kvinnor, som var listade/inskrivna på vårdcentralen. 

Exklusionskriterierna för studien var drogmissbruk, psykisk sjukdom i akut fas, kognitiv 

svikt eller inte kunna uttrycka sig på svenska i tal eller skrift, ej listad på vårdcentral eller 

inte kan ta sig till vårdcentralen. Författarna inspirerades av studien Comin och ville med 

detta undersöka hur deltagarna från kontrollgruppen besvarat frågorna gällande 

information, bemötande och delaktighet i formuläret, Kvalitet ur patientens perspektiv 

(KUPP). 
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Design/ansats 

Denna studie är en deskriptiv tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats som bygger på KUPP 

frågeformulär från kontrollgruppen. Deskriptiv studie har ett syfte att observera, kartlägga 

och dokumentera resultat för att ge en samlad bild över de personer som inkluderas i 

studien. Enligt Polit och Beck (2012) ger beskrivande forskning en korrekt beskrivning hur 

något var och analyserar fakta i förhållande till de problem som studerats.  

Urval 

Urvalet skedde med hjälp av bekvämlighetsurval, eftersom författarna i denna studie erhöll 

avidentifierade data ifrån studien ComIn. Inklusionskriterier till denna studie var deltagare 

som var 60 år eller äldre samt att KUPP frågeformulär var helt besvarade gällande frågorna 

1-5, 9-12, 15-20 och 24-26. De frågor i KUPP frågeformulär som inte svarade mot syftet 

och frågeställningarna valdes bort. Sammanlagt exkluderades 20 frågeformulär som inte 

uppfyllde krav för denna studie. Resultatet bygger således på 52 frågeformulär.  

Genomförande 

KUPP frågeformuläret som användes i denna studie är utarbetat för 

distriktssköterskemottagning och anpassat till Astma-KOL sjuksköterskemottagning 

(Wilde Larsson et al., 2001).  

 

Data till studien ”Att förbättra kommunikation och inhalationsteknik (Comln)” erhölls från 

fem landsting. I varje landsting valdes tre vårdcentraler som hade Astma-KOL 

sjuksköterskemottagning. På varje vårdcentral gjordes en sökning i journalregistret efter 

patienter med KOL diagnos J-44 de senaste två åren, 2013-2015. Patienterna numrerades 

på listan från 1-XX och data skickades till projektansvarig som därefter randomiserade 

patienterna till en kontrollgrupp (A) och interventionsgrupp (B). Listan som Astma-KOL 

sjuksköterskan fick tillbaka var siffrorna omkastade. De patienter som uppfyllde 

inklusionskriterier för studien fick ett informationsbrev om studien och ett 

samtyckesformulär hemskickat. Efter några dagar kontaktades patienten och tillfrågades 

om patienten ville delta i studien. Patienten fick möjlighet att ställa frågor angående 

studien under samtalet. Om patienten accepterade sitt deltagande bokades en tid för besök 

på Astma-KOL sjuksköterskemottagningen. Efter besöket erhöll patienten flera 

frågeformulär och fick fylla i dessa hemma eller i väntrummet. De patienter som valde att 

svara hemma fick med ett frankerat kuvert. 

 

Data till denna studie erhölls från kontrollgrupp (A) från nio vårdcentraler som 

genomfördes hösten 2015. Författarna erhöll avidentifierade och kodade frågeformulär 

(n=72). Totalt exkluderades 20 frågeformulär vilket innebär att resultatet bygger på 52 

frågeformulär. Tre deltagare var yngre än 60 år (53-59år) och exkluderades ur denna 

studie. Sjutton deltagare i åldern mellan 79 – 89 år lämnade in frågeformulär som var 

ofullständiga eller saknade svar helt exkluderades också ur denna studie.  

 

KUPP - Kvalitet ur patientens perspektiv 

KUPP är ett frågeformulär (Bilaga II) som undersöker patientens upplevelse av vårdkvalité 

och har utvecklats med intervjufrågor utifrån grounded theory (Wilde, Starrin, Larsson & 

Larsson, 1993). Vårdkvalitet ur ett patientperspektiv består av fyra dimensioner. Dessa 

framkommer när modellens två huvudvariabler - patienternas preferenser respektive 
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vårdsystemets struktur - ställs mot varandra (Wilde Larsson, Larsson, Larsson, Starrin, 

2001; Improveit, 2016).  

 

Varje fråga värderas på två sätt: upplevd realitet (UR) och subjektiv betydelse (SB) 

(Wilde, Larsson, Larsson & Starrin, 1994). På basis av patientgruppens svar på frågorna 

beräknas ett åtgärdsindex som ger en sammanvägd bild på gruppnivå. Olika kombinationer 

av svar på frågorna om UR och SB, bör föranleda olika åtgärder från vårdgivarnas sida. 

Idén kan illustreras i följande figur (Improveit, 2016). 

   
 

 

 

 

 

     

I de fall där patienterna upplever de faktiska förhållandena (UR) i någon aspekt som 

mindre goda, samtidigt som de bedömer frågan eller frågorna som viktiga (SB), uppstår en 

"Brist" där kvalitetsförbättrande åtgärder bör ges prioritet. Vid ett omvänt förhållande blir 

utfallet "Övergod kvalitet". Relationen mellan patientens faktiska vårdupplevelse (UR) och 

den betydelse patienten lägger i olika frågor (SB), ger en grund för att kunna klassificera 

olika kuppfrågor i ett åtgärdsindex. Ett åtgärdsindex identifierar frågor som kan vara 

angenäma att arbeta med i ett kvalitetsarbete, men också frågor där vårdkvaliteten är lika 

med eller högre än patienternas behov (Improveit, 2016). 

 

Dataanalys 

Efter urvalet skickades data med studiens syfte och frågeställningar för analys till företaget 

Improveit som äger rättigheterna till KUPP frågeformulär och har mer än 15 års erfarenhet 

av undersökningar. Författarna till denna studie beställde även analys för frågor rörande 

ålder, kön, boende, nationalitet och utbildning. 

 

Frågor som analyserats i denna studie var på nominal- och ordinalskalenivå. För att kunna 

mäta varje variabel på ordinalskalenivå har varje fråga ställts som ett påstående. 

Svarsalternativen har en skala från "Instämmer helt" till "Instämmer inte alls" (4-1) för 

svardelen A: Så här var det för mig. Svarsdelen för B är: Av allra största betydelse” till 

”Av liten eller ingen betydelse alls” (4-1). De deltagare som svarat ”Instämmer helt” och 

”Instämmer till stor del” samt ”Av allra största betydelse” och ”Av stor betydelse” 

grupperats och i och med det beräknas hur stor andel den gruppen utgör i förhållande till 

de som angivit något av svarsalternativen (4-1). Svarsalternativet "Ej aktuellt" är ej 

medräknat (Improveit, 2016).  

 

Åtgärdsindex beräknas på individnivå, där varje deltagares svar placeras i en av sju 

kategorier utifrån hur de svarat på varje fråga. Patienternas sammanslagna värden 

 

 

 

SB 

 
"Brist" 

 
"Balans hög" 

 

UR 

 
"Balans låg" 

 
"Övergod" 
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bildar helhetsresultatet och representerar svar på gruppnivå som presenteras i tabell 1 

(Improveit, 2016). 

 
 

Tabell 1. Tillvägagångssätt att beräkna åtgärdsindex. Siffrorna betyder olika svarsalternativ. 

  
     

 

 

 

 
Brist 

Bristande kvalitet (BK) 

Patienter som svarat "Instämmer delvis" eller "Instämmer inte alls" på UR och samtidigt 

svarat "Av allra största betydelse" på SB, samt patienter som svarat "Instämmer inte alls" på 

UR och samtidigt svarat "Av stor betydelse" på SB. 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

4 

3 

 

 

 

 

Något bristande kvalitet 

(NBK) 

Patienter som svarat "Instämmer till stor del" på UR och samtidigt svarat "Av allra största 

betydelse" på SB, samt de som svarat "Instämmer delvis" på UR och samtidigt svarat "Av 

stor betydelse" på SB, samt de patienter som svarat "Instämmer inte alls" på UR och 

samtidigt svarat "Av ganska stor betydelse" på SB. 

3 

2 

1 

 

 

4 

3 

2 

 

Balans 

låg 

 

Balans låg kvalitet (BLK) 

Patienter som svarat "Instämmer delvis" på UR och samtidigt svarat "Av ganska stor 

betydelse" på SB, samt de som svarat "Instämmer inte alls" på UR och samtidigt svarat "Av 

liten eller ingen betydelse" på SB. 

2 

1 

 

 

2 

1 

 

 

Balans 

hög 

Balans acceptabel kvalitet 

(BAK) 

Patienter som svarat "Instämmer till stor del" på UR och samtidigt svarat "Av stor betydelse 

på" på SB. 
3  

 

3 

Balans god kvalitet (BGK) 
Patienter som svarat "Instämmer helt" på UR och samtidigt svarat "Av allra största betydelse 

på" på SB. 
4  

 

4 

 

 

Övergod 

Något övergod kvalitet 

(NÖK) 

Patienter som svarat "Instämmer helt" på UR och samtidigt svarat "Av stor betydelse" på SB, 

samt de som svarat "Instämmer till stor del" på UR och samtidigt svarat "Av ganska stor 

betydelse" på SB, samt de patienter som svarat "Instämmer delvis" på UR och samtidigt 

svarat "Av liten eller ingen betydelse" på SB. 

4 

3 

2 

 

  

3 

2 

1 

 

Övergod kvalitet (ÖK) 

Patienter som svarat "Instämmer helt" eller "Instämmer till stor del" på UR och 
samtidigt svarat "Av liten eller ingen betydelse" på SB, samt patienter som svarat 

"Instämmer helt" på UR och samtidigt svarat "Av ganska stor betydelse" på SB. 

   4                     1 

   3                     1 

   4                     2 

   
 

 

 

Förenklat presenteras åtgärdsindexet i denna studie enligt följande: ”Bristande kvalité”, 

”Balans låg”, ”Balans hög”, ”Övergod kvalité”.  

Forskningsetiska övervägande 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) och 

Personuppgiftslagen [PUL] (SFS, 1998:204) gäller i Sverige. Vetenskapsrådet (2011) 

understryker individskyddskravet som fundamentalt och preciseras i fyra allmänna krav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet.  

Studien ”Att förbättra kommunikation och inhalationsteknik (Comln)” fick 

forskningsetiskt tillstånd av regional etikprövningsnämnd (EPN) i Uppsala 2014-11-19, 

diarienummer 2014/406. Samtliga deltagare i studien ComIn fick information om studien 

både skriftligt och muntligt (Bilaga I & III). Data som erhållits till denna studie har 

godkänts av projektledaren.  

 

Varken landsting där uppgifterna inhämtades eller personuppgifter framkommer i varken 

studien ”Att förbättra kommunikation och inhalationsteknik (Comln)” eller i denna studie. 

Riskerna för obehag eller negativa upplevelser vid deltagande i båda studier bedöms som 

små. Deltagandet i studien ”Att förbättra kommunikation och inhalationsteknik (Comln)” 

har varit frivilligt och deltagarna kunde när som helst avbryta sin medverkan, utan att 

behandlingen skulle påverkas. Data som ligger till grund för denna studie var anonyma och 

kodade, vilket skyddar deltagarnas integritet och bör därför inte orsaka men för deltagarna.   

 

RESULTAT 

 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter med KOL skattar vårdkvalité vid 

besöket hos Astma-KOL sjuksköterskan i primärvården. De flesta deltagarna upplevde 

mötet med Astma-KOL sjuksköterskan av god eller övergod kvalité. Män och kvinnor 



      

11 

 

svarade olika på några punkter som berör egenvård, medkänsla och delaktighet. Ålder, 

boende, nationalitet och utbildning valdes bort. 

 

 

Bakgrundsdata 

Ålder 

Trettioen procent av deltagare var mellan 65-79 år. Deltagarnas medelålder var 71år, 

median var 70 år, typvärde 65-69 år.  

 

 

 

Kön 

I undersökningen deltog 56 procent män (n=29) och 44 procent av alla deltagare var 

kvinnor (n=23). 

 

 

 

Boende 

I undersökningen framkom att 65 procent av alla deltagare var sammanboende och 

att 35 procent av deltagarna bodde ensamma vid undersökningstillfället. En 

deltagare hade inte besvarat frågan.  
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Nationalitet 

Av deltagarna som besvarade formuläret hade 96 procent svensk nationalitet.  

 

 

 

 

 

 

Utbildning 

I undersökningen framkom att 38 procent av deltagare hade utbildning motsvarande 

folkskola/grundskola, 33 procent hade yrkesskola/gymnasium och 29 procent hade 

högskole- eller universitetsutbildning. 

 

 
 

0 20 40 60 80 100 120

Svensk

Nordisk

Annan

Nationalitet 

%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Folkskola/Grundskola (motsvarande)

Yrkesskola/Gymnasium (motsvarande)

Högskola/Universitet

Utbildning 

%



      

13 

 

Patienters skattning av information 

Samtliga frågor som handlade om information hade olika svarsfrekvens. Ett mindre andel 

(< 6 %) av alla deltagare uppgav bristande kvalité eller balans låg kvalité när det gäller 

information om hur undersökningen skulle gå till, mediciner, resultatet av provtagningar. 

Resultatet på fråga 12 som handlar om information om egenvård avvek särskilt. Tio 

procent av alla deltagarna hade skattat att de inte fick bra information om ”hur de ska bäst 

sköta sig” (egenvård) som var av betydelse för dem. Fjorton procent av dem som hade 

tyckt att de inte fick bra och betydelsefull information var män. Tre procent av männen 

tyckte att de behövt mer information om egenvård som var av betydelse (balans låg).  

 

Majoriteten av alla deltagare (50-69 %) hade skattat dock att de fick tillräckligt med bra 

information undersökningar, mediciner, resultat från provtagningar och egenvård som var 

av betydelse för dem (balans hög). Många deltagare hade också tyckt att information som 

de fick i samband med besöket hos Astma-KOL sjuksköterska var bra, men av liten eller 

ingen betydelse alls eller av ganska stor betydelse, vilket resulterar i övergod kvalité.  

 

 
Tabell 2. Upplevelse av information. T=Totalt, M=Män, K=Kvinnor 

 

Upplevelse av information 
Bristande kvalité % Balans låg % Balans hög % Övergod kvalité % 

T M K T M K T M K T M K 

Fråga 9. Jag fick bra information om hur 

undersökningen skulle gå till (n=52) 0 0 0 2 3 0 50 52 48 48 45 52 

Fråga 10. Jag fick bra information om mina mediciner 

så att jag förstod vilken effekt de hade och hur dem 

skulle användas (n=48) 
6 4 10 0 0 0 69 64 75 25 32 15 

Fråga 11. Jag fick bra information om resultatet av 

provtagningar till exempel Spirometri som Astma-

KOL sjuksköterskan genomfört (n=50) 
2 0 5 4 7 0 68 62 76 26 31 19 

Fråga 12. Jag fick bra information om egenvård; ”hur 

jag bäst bör sköta mig” (n=49) 10 14 5 2 3 0 59 55 65 29 28 30 

 

Patienters skattning av bemötande 

Det förekom olika svarsfrekvenser på frågorna som handlade om bemötande. Vad som 

avvek när det gäller svarsfrekvens på dessa frågor var frågan 17, som handlade om Astma-

KOL sjuksköterskan visade medkänsla när patienten hade det besvärligt.  Endast 34 av 52 

deltagare hade besvarat frågan. Män kände sig otillfredsställda att inte kunna känna 

förståelse i mötet med Astma-KOL sjuksköterskan. Tio procent uppgav bristande kvalité 

och fem procent balans låg på denna fråga.  

 

En minoritet av männen upplevde att Astma-KOL sjuksköterskan inte verkade förstå deras 

situation. Astma-KOL sjuksköterskan var inte heller personlig i kontakten med dem enligt 

männen, vilket var av betydelse för dem. Mindre andel kvinnor till skillnad från män 

saknade respekt, uppriktiga svar och positiv bemötande i mötet med Astma-KOL 

sjuksköterskan. 
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Generellt visade resultatet att Astma-KOL sjuksköterskan bemöter patienter med KOL på 

ett respektfullt sätt. Astma-KOL sjuksköterskan visade förståelse, var personlig, bemötte 

patienten med respekt, var ärlig och positiv i mötet med patienten. En del deltagare hade 

tyckt att bemötandet var av liten eller ingen betydelse alls eller av ganska stor betydelse, 

vilket gav utslag på övergod kvalité. 
 

Tabell 3. Upplevelse av bemötande. T=Totalt, M=Män, K=Kvinnor 

 

Upplevelse av bemötande 
Bristande kvalité % Balans låg % Balans hög % Övergod kvalité % 

T M K T M K T M K T M K 

Fråga 15.  Astma-KOL sjuksköterskan verkade förstå 

hur jag upplevde situationen (n=50) 2 3 0 0 0 0 70 66 76 28 31 24 

Fråga 16. Astma-KOL sjuksköterskan var personlig i 

kontakten med mig (n=51) 4 7 0 0 0 0 57 52 64 39 41 36 

Fråga 17. Astma-KOL sjuksköterskan visade 

medkänsla när jag hade det besvärligt; tex vid oro eller 

smärta (n=34) 
9 10 7 3 5 0 65 65 64 24 20 29 

Fråga 18. Astma-KOL sjuksköterskan bemötte mig 

med respekt (n=51) 2 0 5 0 0 0 75 69 82 24 31 14 

Fråga 19. Astma-KOL sjuksköterskan verkade ge mig 

uppriktiga svar på mina frågor (n=51) 2 0 5 0 0 0 69 69 68 29 31 27 

Fråga 20. Astma-KOL sjuksköterskan bemötte mig 

positivt (n=51) 2 0 5 0 0 0 75 66 86 24 34 9 

 

Patienters skattning av delaktighet 

Resultatet av delaktighet bestod av tre frågor och alla tre frågor fick olika svarsfrekvens. 

Frågorna 24 och 26 utmärkte sig eftersom kvinnor var minst nöjda när det gällde att delta i 

de beslut som gällde deras vård. Kvinnor upplevde att deras vård styrdes av Astma-KOL 

sjuksköterskans rutiner snarare än deras egna behov.  

 

Majoriteten av alla deltagare (68-71 %) upplevde även att de kände sig delaktiga i sin egen 

vård, som var av betydelse för dem (balans hög). Minoriteten (13-20 %) av alla upplevde 

att även om Astma-KOL sjuksköterskan bjöd in patienten att delta i sin egen vård var detta 

av liten eller ingen betydelse eller av ganska stor betydelse för patienten (övergod kvalité).  
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Tabell 4. Upplevelse av delaktighet. T=Totalt, M=Män, K=Kvinnor 
 

Upplevelse av delaktighet 
Bristande kvalité % Balans låg % Balans hög % Övergod kvalité % 

T M K T M K T M K T M K 

Fråga 24. Jag hade bra möjlighet att delta i beslut när 

det gällde min vård (n=46) 9 0 20 9 12 5 70 73 65 13 15 10 

Fråga 25. Min egen uppfattning om mina besvär 

beaktades (n=50) 8 4 14 4 7 0 68 64 73 20 25 14 

Fråga 26. Min vård styrdes av mina behov snarare än 

av Astma KOL sjuksköterskans rutiner (n=45) 11 4 20 4 8 0 71 72 70 13 16 10 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Studien bygger på frågeformulär och var deskriptiv studie med kvantitativ ansats. Enligt 

Polit och Beck (2012) är fördelen med frågeformulär att det är lätt att nå ut till den grupp 

forskaren vill undersöka. Tillvägagångssättet är inte resurskrävande som andra 

forskningsmetoder. Frågeformulären kan ge ansenlig överblick över det forskningsområde 

som studeras. En fördel med frågeformulär är att de kan besvaras anonymt och deltagaren 

påverkas inte av forskaren. Av informationsbrevet till patienter i studien ”Att förbättra 

kommunikation och inhalationsteknik (Comln)” framgår att inga personuppgifter eller 

andra fakta som kan leda till igenkännande redovisas. Enligt Polit och Beck (2012) kan 

anonymiteten bidra till att deltagarna svarar ärligt på frågorna. Data till denna studie 

bygger på avidentifierade och kodad data.  

 

Resultaten baserades på KUPP frågeformulär som har sin grund i patienternas syn på 

vårdkvalité, vilket ger styrka gällande formulärets validitet (Wilde Larsson et al., 2001). 

KUPP frågeformulärets frågor har utvecklats i flera steg sedan skapandet av formuläret på 

1990-talet och efterhand som formuläret har använts har frågorna reviderats för att 

säkerställa att de anpassats till aktuell målgrupp för att säkra validitet. Frågeformuläret har 

använts vid flertal tidigare studier det ger en hög säkerhet och tillförlitlighet att frågorna är 

aktuella och att svar erhålls på det forskaren vill få svar på (Wilde, Starrin, Larsson & 

Larsson, 1993; Wilde, Larsson, Larsson & Starrin, 1994; Wilde Larsson et al., 2001; Fröjd 

et al., 2011; Tinnfält & Nilsson, 2011). I denna studie användes KUPP frågeformuläret 

från år 2001, som är den fjärde reviderade upplagan av boken. Frågorna är specifikt 

utvecklat för att svara mot Astma-KOL mottagningens verksamhet så att frågorna svarar 

upp emot det som är aktuellt för besöket. 

 

Data som författarna erhöll av projektledaren till studien ”Att förbättra kommunikation och 

inhalationsteknik (Comln)” var avidentifierad och kodad.  Efter de urvalskriterier som 

sattes för denna studie granskades data och det som inte motsvarade studiens kriterier togs 

bort och därefter skickades vidare för analys till Improveit. Författarna valde att överlåta 

analysen av data till Improveit på grund av tidsbrist och strategiska skäl. Förutom data 

skickades även studiens syfte med frågeställningar till företaget. Författarna ville förutom 

kön undersöka även om ålder, boende, nationalitet och utbildning spelar roll i hur patienter 
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skattar vårdkvalité i mötet med Astma-KOL sjuksköterskan men resultatet blev för 

omfattande i förhållande till den tid som författare till denna studie hade i anspråk. 

 

Inklusionskriterier för studien ”Att förbättra kommunikation och inhalationsteknik 

(Comln)” var att deltagare skulle kunna läsa och förstå svenska. Studien hade därmed gjort 

ett selektivt urval av deltagare och det kunde påverka resultatet då resultatet inte avspeglar 

den normala populationen. För att komplettera frågeformulär kan öppna frågor förekomma 

i slutet där deltagaren får möjlighet att lämna egna kommentarer eller synpunkter. Öppna 

frågor bidrar till förståelse kring ämnet som studeras och ökar därmed trovärdighet och 

fördjupad kunskap gällande resultatet. Författarna ville från början ha med de två sista 

frågorna i KUPP frågeformuläret, som var öppna frågor där deltagaren får skriva fritt. 

Författarna fick välja bort dessa två frågor då rådata inte var sammanställt ännu i studien 

”Att förbättra kommunikation och inhalationsteknik (Comln)” när det var aktuellt för 

datainsamlingen. Författarna anser att det hade varit intressant att kunna komplettera denna 

studie med deltagarnas egna kommentarer och se ifall det framkom gemensamma teman ur 

ett kvalitativt perspektiv. Det skulle bidragit till studiens mervärde. Frågeformulär har dock 

en begränsning gällande kompletterande information kring frågan/påståendet. En kvalitativ 

intervjustudie hade kunnat vara alternativ metod för att få en beskrivning med djupare 

innehåll av det som patienterna upplevde som vårdkvalité vid besöket hos Astma-KOL 

sjuksköterskan.  

 

En svaghet med frågeformulär kan även vara att vissa svar saknas och leder till ett stort 

bortfall. Om deltagare inte förstår frågeformulär eller enskilda frågor finns det risk att dem 

lämnas obesvarade, vilket skulle kunna förklara bortfallet på 17 ofullständiga 

frågeformulär. Svagheten i denna studie var att det var få deltagaren (n=52). Studiens 

svarsfrekvens var dock 72 procent, som bör ge någorlunda korrekt bild av hur äldre 

personer med KOL upplevde vårdkvalitén i mötet med Astma-KOL sjuksköterskan inom 

primärvården. Tre deltagare togs inte med i studien på grund av att de var under 60 år. 

Polit och Beck (2012) skriver att studier som har få deltagare kan ha en lägre nivå av 

statistik dignitet. De deltagare som hade besvarat påståendena och valt ”Ej aktuellt” kan ha 

uppfattat frågor som svåra att besvara eller att deltagaren inte visste vad de egentligen tyckt 

i frågan. Frågeformuläret kunde ha upplevts som för långt, vilket skulle kunnat bidra till att 

svarsalternativet ”Ej aktuellt” kryssas godtyckligt. Detta kunde givetvis påverka studiens 

resultat och därmed reliabilitet (Wilde Larsson et al., 2001). En anledning till de delvis 

obesvarade formulären kunde också bero på att KUPP frågeformuläret var tre sidor långt 

och låg sist av alla tre frågeformulär i ComIn studie. Tidsåtgången för att besvara 

formulären beräknades ta cirka 40 minuter, vilket också kan vara en förklaring till att vissa 

svar lämnades obesvarade. Författarna var medvetna om att bortfall från populationen kan 

påverka dignitet i resultatet. En stor del av bortfallen var på frågorna där subjektiva och 

relativa svar skulle anges och bara den ena delen var besvarad. Om alla svar hade använts 

skulle medelåldern för deltagarna hade ökat till 73år och medianen hade blivit 73år. Wilde 

Larsson et al. (2001) skriver att forskaren bör vara uppmärksam vid låga svarsfrekvenser 

(färre än 30 svar) vilket kan leda till snedvridna resultat. Resultatet från denna studie kan 

på grund av de få antal deltagare inte användas för att generalisera resultatet på en större 

population, men kan ge information om hur vårdkvalitén skattades. Nya studier behöver 

dock göras för att kunna generalisera och säkerställa data. Författarna har valt att beskriva 

variablerna utifrån det totala perspektivet för få en helhetsbild, samt beskriva hur män och 

kvinnor skattat vårdkvalité med fokus på information, bemötande och delaktighet. Wilde 

Larsson et al. (2001) ger två rekommendationer vid tolkning av åtgärdsindex. En av dem är 

att värdefull information erhålls när resultatet betraktas på enskilt frågenivå. Den andra 
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rekommendationen är att fokus borde ligga på andelen som medger bristande kvalité.  

Författarna hade valt att fokusera på åtgärdsindex för att få en överblick hur vårdkvalitén 

skattades av deltagarna och på detta sätt belysa de brister som behöver fokuseras på för att 

förbättra omhändertagandet för patienter med KOL. 

Resultatdiskussion 

Bakgrundsfakta presenteras för att läsaren ska kunna få möjlighet att själv reflektera över 

om bakgrundata exempelvis ålder, boende skulle kunna påverka resultatet, eftersom 

författarna beskrev endast hur patienter som en grupp och män respektive kvinnor skattade 

vårdkvalité. 

 

Majoriteten av alla deltagare hade skattat vårdkvalité som god när det gäller information, 

bemötande och delaktighet. Vissa deltagare hade tyckt att de fick tillräckligt med 

information, respektfullt bemötande och kände sig delaktiga men att insatserna var av 

ingen eller liten betydelse eller av ganska stor betydelse (övergod kvalité). Män och 

kvinnor skattade vårdkvalité olika särskilt vid frågor som rörde egenvård, medkänsla, 

deltagande i de beslut som togs och de behov som styrde patientens vård. 

 

Relation mellan patienten och sjuksköterskan beskrivs som grundläggande i mötet med 

vården. Den bör eftersträva att identifiera behov, resurser och hinder för att sjuksköterskan 

tillsammans med patienten ska uppnå de mål som är av värde för patienten (Kirkevold, 

2009). Studien visade att relation mellan patienten och Astma-KOL sjuksköterskan var i 

många fall av god kvalité. Vårdkvalité består av flera dimensioner och innebär bland annat 

att sjuksköterskan bör vara medveten om patientens psykiska välmående för att 

interventioner ska upplevas som värdefulla och av god vårdkvalité. Kön, ålder, utbildning, 

och andra faktorer är på samma sätt av betydelse när patienten skattar vårdkvalité 

(Grøndahl et al., 2011). Precis som patientens välmående var bakgrundsfakta som 

presenteras i resultatet av intresse vid tolkning av resultatet. Hur personer med KOL 

accepterar sjukdomen påverkar även hur mycket personen kan ta emot exempelvis 

information. Utbildning i detta fall spelar exempelvis en viktig roll i hur patienten 

upplevde vårdkvalité. Ju högre utbildning personen med KOL har desto lättare är det att 

acceptera sjukdomen (Jankowska-Polańska, Kasprzyk, Chudiak & Uchmanowics 2016).  

 

Svar som ger utfall för bristande kvalité och balans låg tillsammans är lika med eller 

överstiger 20 procent bör iakttas. Ligger procentsatsen mellan 15 och 19, bör frågan också 

uppmärksammas. Dessa frågor uppfattar patienter som viktiga, men de har samtidigt 

upplevt en sämre kvalitet under vårdbesöket (Improveit, 2016). Studiens resultat visade att 

frågor om egenvård, medkänsla och delaktighet avvek när det gällde män och kvinnor. 

Frågor vars sammanlagda värden var mellan 15 och högre bör också uppmärksammas i 

resultatdiskussion. Det innebär att dessa frågor låg till grund för diskussion om varför 

patienter med KOL upplevde bristande vårdkvalité i mötet med Astma-KOL 

sjuksköterskan.  

 

Frågor där andelen svar som hade fått övergod kvalité är 10 procent % eller högre bör 

också uppmärksammas eftersom det kan innebär att Astma-KOL sjuksköterskan levererat 

högre kvalitet än vad patienterna ansett vara nödvändigt.  

 

Information 

Patienter med KOL som är äldre kan ha svårare att hålla isär symtom relaterade till KOL 

från andra sjukdomar vid samsjuklighet och det normala åldrandet, vilket kan vara en orsak 

till varför äldre söker vården för sent. Higashimoto et al. (2015) studie visade att 



      

18 

 

samsjuklighet med KOL är vanligt vid sjukdomstillstånd som hypertoni, hjärtsvikt, 

diabetes eller cancer. Dessa tillstånd påverkar tillsammans livskvalitén negativt för 

personer med KOL. Betydelsen av information och därmed ökad medvetenhet om KOL är 

av betydelse för att kunna identifiera de symtomförändringar som KOL medför för att 

kunna söka lämplig vård i tid (Brandt, 2012). Majoriteten av alla deltagare i denna studie 

upplevde att de fick bra information (balans hög) om hur undersökningar skulle gå till, 

mediciner och information om resultat från exempelvis spirometrin. Resultatet visade på 

att information som Astma-KOL sjuksköterskan gav motsvarade patienters förväntningar. 

Patienters förväntningar på vården präglar på hur bland annat vårdkvalité skattas, särskilt 

vid beslutsfattande som påverkar patientens egen vård och framtid (Lewack et al., 2016). 

Många deltagare hade även skattat att de fick bra information om undersökningar, 

mediciner, återkoppling av provtagningar och information om egenvård men att all denna 

information var av liten eller ingen betydelse eller av ganska stor betydelse (övergod 

kvalité) för patienten. Resultatet kan därmed tolkas som att diverse information som rör 

KOL hade varit överflödig för deltagare. Det skulle kunna undvikas om Astma-KOL 

sjuksköterskan tagit reda på vilka förväntningar patienten har på vården vid första 

kontakten även om förväntningar kan förändras över tid. En kvalitativ studie (Lindgren, 

Storli, Wiklund-Gustin, 2014) bekräftar deltagarnas oro och förväntningar om framtiden så 

fort de erkänt hur sjuka de är. Frågor om liv och död uppstår i samband med upplevelser av 

att förlora kontrollen över sitt liv. Olika förväntningar på information beroende på i vilken 

fas patienten befinner sig i varierar därför. 

 

Kontrollen kan återfås om patienten ges möjlighet att ta initiativ och ansvar för sin 

sjukdom och på så sätt främja funktion och hälsa. Egenvård innefattar av den orsaken 

behov, aktivitet och krav (Kirkevold, 2009). För det krävs att patienten får information och 

kunskap om sjukdomen, behandlingen, förebyggande åtgärder, etc. Det som avvek något 

från resultatet var att det fanns skillnad på hur män och kvinnor skattar den information de 

fick från Astma-KOL sjuksköterskan när det gäller egenvård. Fjorton procent av män till 

skillnad från fem procent av kvinnor uppgav bristande kvalité. Förluster och känsla av att 

tappa kontrollen vid sjukdom leder till rädsla. Egenvård har därför till uppgift att lägga 

fokus på patientens resurser, motivation och beteendeförändringar för effektiv 

självförvaltning (Wortz et al., 2012; Oliver, 2001). Kvinnor och män har olika mönster för 

hur de använder resurser inom sjukvården, vilket troligtvis påverkar deras uppfattning om 

sjukvården och därmed beteendemönster att ta till sig information och kunskap (Crow et 

al., 2002). I några fall kan skillnaden bero på de eventuella svårigheter och handikapp som 

patienterna har, exempelvis hörselproblem, förståelse, välmående, etc.  

 

Bemötande  

Förmåga att uppfatta och svara adekvat på patientens frågor avgör hur vårdkvalitén av 

besöket uppfattas. Astma-KOL sjuksköterskan ingav trygghet och skapade förtroende om 

hon ger uppriktiga svar på frågor visade resultatet i denna studie. Orden är en del av all 

kommunikation som äger rum i mötet mellan två personer. Innebörd och mening förmedlas 

med ansiktsuttryck, kroppsspråk, tonfall och påverkar givetvis syftet med mötet och till 

följd därav även resultatet. Oliver (2001) har i sin studie kommit fram till att ett lyckat 

möte beror på empati och stöd som ges av vårdpersonal till patienten. Majoriteten av 

patienter i denna studie skattade att de blev bemötta på ett respektfullt sätt. Astma-KOL 

sjuksköterskan kunde visa förståelse för patientens situation. Astma-KOL sjuksköterskan 

kunde även vara personlig i kontakt med den drabbade, vilket uppskattades av patienterna. 

Ett utformat bemötande med tydliga gränser för kontakterna och att sträva efter så stor 

empatisk intresse som möjligt inom varje kontakt med patienten är värdefullt. Avsikten i 
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mötet med Astma-KOL sjuksköterskan är att dämpa oro och bekräfta patienten. Att lyssna 

på patientens berättelse blir till en aktiv handling som innebär ständiga val för Astma-KOL 

sjuksköterska men också för patienten. Lindgren, Storli och Wiklund-Gustin (2014) kom 

fram till att om personen med KOL möts med empati lättas dennes skuldbörda som 

resulterat till försoning, vilket i sin tur ger möjlighet att släppa det förflutna. Förmåga att 

leva med sjukdomen som en del av sig själva blir naturlig del av vardagen för personer 

med KOL menar Lindgren, Storli och Wiklund-Gustin (2014). Författarnas erfarenhet av 

möten med personer som har KOL är att patienter kan känna skuldkänslor på grund av att 

de har ådragit sig sjukdomen. Det förekommer att vårdpersonalen brister i objektiv 

bedömning och professionellt bemötande, vilket kunde påvisas i vår studie. Ett gott 

bemötande grundar sig på förmåga att möta patienten med respekt och lyhördhet, vilket 

påvisades att Astma-KOL sjuksköterskan också har kunnat erbjuda det i mötet med 

patienten.  

 

Det som utmärker sig när det gäller bemötandet av Astma-KOL sjuksköterskan i denna 

studie var att endast 34 av 52 har svarat på frågan om medkänslan. Varför så många svarat 

” Ej aktuellt” och därmed inte tagits med i beräkningen är svårt att veta. Sannolikt beror 

detta på att frågan inte kändes relevant. Nio procent av deltagare uppgav att de inte märkte 

medkänslan alls av Astma-KOL sjuksköterskan. Orsakerna kan vara flera men troligen 

beror bristen på medkänsla på verksamhetsnivå, exempelvis resurs- och tidsbrist snarare än 

på Astma-KOL sjuksköterskan. Lindgren, Stroli och Wiklund-Gustin (2014) kunde 

konstatera att för att mötet ska vara av värde för patienten krävs det tid. Det kan tyvärr inte 

alltid tillgodoses inom vården med tanke på rådande hög belastning. Det finns framtagna 

kriterier för hur mycket tid som beräknas för Astma- KOL sjuksköterskans mottagning. Ett 

riktmärke är att Astma-KOL sjuksköterska bör avsättas 1,5 timmar per 1000 invånare och 

vecka för vuxna patienter (Kull et al., 2008). Författarna anser att med hjälp av detta 

riktmärke så kan det vara ett underlag för att få allokerad tid för besöket på mottagningen. 

 

Delaktighet 

Alla tre frågor i frågeformuläret som handlade om delaktighet visade att patienter med 

KOL inte alltid kände sig delaktiga i sin egen vård. Kvinnor var särskilt missnöjda med 

brist på delaktighet. Majoriteten av alla deltagare upplevde däremot att de kände sig 

delaktiga i de beslut som fattades när det gällde deras vård, deras egen uppfattning 

beaktades och vården styrdes utifrån deras behov snarare än Astma-KOL sjuksköterskans 

rutiner.  
 

Det ingår i vårdpersonalens yrkesprofession att främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Den viktigaste uppgiften för sjuksköterskan är därför 

att motivera och hjälpa patienten att utveckla sin förmåga till egenvård. Patienten ges eget 

ansvar och därmed delaktighet att påverka sin egen vård eftersom patienten anses vara 

specialisten av sin egen sjukdom (Jensen, Vedelø & Lomborg, 2013). Lindgren, Storli och 

Wiklund-Gustin (2014) kunde konstatera i sin studie att syftet med mötet mellan patient 

och vårdpersonal är att utveckla en gemensam förståelse av tidsaspekten av sjukdomen och 

patienternas behov och intressen. Därför bör delaktighet vara en förutsättning i mötet med 

Astma-KOL sjuksköterskan. En annan förklaring som författarna tror kan vara av 

betydelse var att deltagarna inte hade tillräcklig kunskap om sjukdomen och hur den 

fortlöper och yttrar sig, särskilt i början av sjukdomen. Det kan därför vara svårt att vara 

fullt delaktig som en jämnbördig motpart i en vårdrelation. Författarna anser att 

kartläggning om hur mycket patienten med KOL kan om sin sjukdom och vilka coping 

strategier som personen har underlättar för att anpassa utbildningsnivå för att främja 
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delaktighet i sin egen vård. Författarna tror att med en ökande prognos av åldrande 

befolkning och ökat antal personer, som utvecklar KOL, så har sjukvården ett stort ansvar 

att modernisera och skapa nya förutsättningar för att kunna ge vård på alternativa sätt 

jämfört med besök på vårdcentralen. Det kan till exempel vara att anpassa vården efter 

patientens behov och delaktighet med telefonrådgivning, videosamtal som ett nytt 

innovativt sätt att bedriva patientutbildning. 

 

Det bör uppmärksammas att särskilt kvinnor i denna studie ansåg att de inte fick delta i sin 

egen planering av vården. Kvinnorna upplevde att deras behov styrdes av Astma-KOL 

sjuksköterskans rutiner snarare än deras egna behov. Det finns skillnader på hur män och 

kvinnor som har KOL behandlas inom sjukvården när det gäller information, mediciner, 

egenvård (Cydulka, Rowe, Clark, Emerman & Camargo, 2003), vilket går i linje även med 

författarnas resultat.  

 

Effekten visades även på de mottagningar som har en specialistutbildad Astma-KOL 

sjuksköterska halveras antalet exacerbationer bland patienter, vilket vidare medför till färre 

sjukhusinläggningar och därmed mindre lidande hos personer med KOL (Löfdahl et al., 

2010). En förklaring till detta kan vara att mötet mellan Astma-KOL sjuksköterskan och 

personen med KOL leder till kunskapsutbyte som i sin tur skapar ökad trygghet bättre 

livskvalité. Jankowska-Polanska et al. (2015) fann i sin studie att patienterna som hade 

accepterat sin sjukdom upplevde högre livskvalité, men att inläggningar på sjukhus 

påverkade livskvalitén negativt. 

 

Svaghet med denna studie är att i och med att studien pågick på flera vårdcentraler där 

Astma-KOL sjuksköterskornas arbetssätt och förutsättningar inte var enhetliga. Variationer 

i form av vilka och/eller hur många patienter som är listade på vårdcentralen fluktuerar 

också, vilket givetvis påverkar resultatet i allmänhet.  

Slutsats 

Studien visade att vårdkvalité var av betydelse för äldre patienter med KOL. Patienters 

upplevelser och förväntningar spelade viktig roll i mötet med Astma-KOL 

sjuksköterskan och påverkade hur vårdkvalitén uppfattades. Äldre patienter med KOL 

upplevde god vårdkvalité i denna studie men studien fann flera områden där 

förbättringsarbete kan vara av betydelse.  

Klinisk tillämpbarhet 
Med denna studie vill författarna sprida kunskap om hur äldre patienter med KOL kan 

uppleva kvalitén i mötet med Astma-KOL sjuksköterskan. Studien kan användas som 

underlag för kvalitetsförbättrande insatser där Astma-KOL sjuksköterskan använder tiden 

effektivare, reflekterar över bemötandet och att patienten ska känna sig mer delaktig i de 

beslut som tas genom exempelvis att rutinerna ses över. De alternativa sätten för att 

förbättra vården för patienter med KOL kan vara telefonrådgivning, videosamtal, 

hembesök, allt för att stärka den personcentrerad vård. Fortsatta studier är dock av 

betydelse för att undersöka vad äldre patienter med KOL skulle värdesätta för att kunna 

skatta vårdkvalité ännu högre.  
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Bilaga I 

 

Patientinformation 

 
Till studien "Att förbättra kommunikation och inhalationsteknik (Comln)"  

Detta är en förfrågan till dig om att delta i en studie om kommunikation och 

inhalationsteknik för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och ingå i en 

kontrollgrupp. Du kommer att bli uppringd av Astma/KOL-sjuksköterskan på Din 

vårdcentral om några dagar.  

Du som tillfrågas har blivit utvald genom en sökning i primärvårdens diagnosregister i 

mellansverige. Innan Du bestämmer Dig, ber vi att Du noggrant läser igenom denna 

information.  

 

Bakgrund  

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) innebär förutom andningsbesvär många olika 

symtom som kan leda till en försämrad funktion i vardagen.  

Syftet med studien är att studera om ett frågeformulär, PRISMS, kan förbättra 

kommunikationen mellan personen med KOL och vårdgivaren  

Vidare är syftet att undersöka inhalationstekniken. Resultaten kan komma att användas för 

att utforma program för patientundervisning till egenvård när det gäller vården av personer 

med KOL vilket också kan bidra till en bättre funktion i vardagen för personer med KOL.  

 

Ditt deltaqande i kontrollgruppen innebär:  

Ett besök hos KOL-sjuksköterskan på KOL-mottagningen på din vårdcentral. Där utförs en 

sedvanlig kontroll enligt vårdcentralens rutiner och också en kontroll av 

din inhalationsteknik. Besöket tar 40-60 minuter. Efter besöket får Du med dig tre 

frågeformulär, "Kvalitet ur patientens perspektiv" (KUPP), COPD Assessment Test (CAT) 

(som bedömer symtomkontroll) och ett formulär som bedömer dina personlighetsdrag 

(NEO-FFI) som Du får fylla i, antingen hemma eller i väntrummet, i lugn och ro som tar ca 

30-60 minuter av din tid. Frågeformuläret lägger Du sedan på postlådan med ett förskrivet 

och frankerat kuvert som går till den projektledare som ansvarar för ditt landsting. Din 

KOL-sjuksköterska kommer inte att se dina svar. Efter ca 6 månader blir du kallad för en 

ny kontroll av din inhalationsteknik. Dina besök kommer inte att kosta dig något och skulle 

Du vara i behov av ersättning för resan till och från vårdcentralen så ersätts Du för den.  

 

Riskerna med att delta i denna studie bedöms som små. Känslomässiga reaktioner kan 

uppstå. Du berättar själv vad du vill, behöver inte känna något tvång och kan avbryta utan 

att det påverkar din fortsatta behandling. Fördelarna kan vara att Du får lära dig mer om 

din sjukdom och att hantera din vardag bättre. De KOL-sjuksköterskor som genomför 

kontrollbesöket har lång erfarenhet av att vårda patienter med din diagnos och kan ge stöd i 

förekommande fall.  

Alla resultat behandlas konfidentiellt och alla data kodas. Endast de ansvariga för studien 

kommer att ha tillgång till uppgifterna. Alla uppgifter förvaras enligt personuppgiftslagen 

(PUL) 1998:204. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga 

kan ta del av dem. Inga av de uppgifter som lämnas kan spåras tillbaka till dig i 

resultatredovisningen. Vi siktar till att publicera resultat i internationella tidskrifter. 

Resultat av studien kan Du få genom muntlig information av din KOL-sjuksköterska eller 

projektledaren. Enheten som är ansvarig för studien ansvarar för att personuppgifterna är 

säkert förvarade och hanteras med sekretess.  
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Enligt personuppgiftslagen (PUL) har Du rätt att gratis en gång per år få utdrag ur register 

där dina personuppgifter finns dokumenterade samt att få eventuella fel rättade. Vid sådant 

önskemål kontaktar Du nedan projektansvariga.  

 

Studien har granskats och godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala  

Deltaqande i denna forskningsstudie är frivilligt och  

Du kan när som helst  

avbryta Ditt deltagande utan att närmare motivera detta.  

 

Om Du inte vill delta eller om Du avbryter ditt deltagande kommer detta inte att påverka 

din fortsatta behandling eller vård.  

Patientskadeförsäkring gäller.  

 

Har Du frågor så kontakta gärna någon av oss.  

Projektledare  

Universitetssjukvårdens Forskningscentrum  

Region X Län Tel: XX e-post: XX 

Vederbörande Astma-KOL sjuksköterska  

XX 

Tel: XX 
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