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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Antalet människor i världen med en eller flera kroniska sjukdomar ökar stadigt. 

För att minska besvären och risken för komplikationer av kronisk sjukdom är egenvården 

viktig. En stor del av egenvården består i att förändra ohälsosamma levnadsvanor. För att 

genomföra livsstilsförändringar krävs motivation. Syftet med studien är att undersöka vad 

som kan påverka motivationen till egenvård vid kronisk sjukdom och vad sjuksköterskan kan 

göra för att främja patientens egenvård. 

Metod: En litteraturstudie baserad på 20 stycken kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitét granskades och artiklarna lästes flera gånger innan 

sammanställning i teman.  

Resultat: Resultatet visar att det finns flera faktorer som påverkar motivationen till egenvård 

hos kroniskt sjuka. Dessa är ekonomiska förutsättningar och tid, betydelsen av sociala 

nätverk, betydelsen av kunskap, attityder till sjukdom och livsstil, psykiska och fysiska 

faktorer. Sjuksköterskan har visat sig ha en viktig roll när det kommer till att främja 

egenvården hos individen. Teman som framkom handlar om sjuksköterskans möte med 

patienten och individanpassad vård genom delaktighet.  

Slutsats: Motivation kan komma både inifrån och utifrån. De socio-ekonomiska 

förutsättningarna har stor inverkan på motivationen till egenvård och sjuksköterskan har en 

viktig roll för att främja egenvården hos patienten. 

 

Nyckelord: patientdelaktighet, följsamhet, livsstil, livsstilsförändring 



ABSTRACT 

Background: The number of people in the world with one or more chronic diseases is 

steadily increasing. To reduce the problems and the risk of complications of chronic illness, 

self-care is important. A large part of self-care consists in changing unhealthy living habits. 

Lifestyle changes requires motivation. The purpose of the study is to investigate what can 

affect the motivation for self-care in chronic illness and what the nurse can do to facilitate the 

patient's self-care. 

Method: A literature study based on 20 qualitative and quantitative articles. The scientific 

quality of the articles were reviewed and the articles were read several times before 

categorized. 

Results: The results show that there are several factors that influence the motivation for self-

care in the chronically ill. These are economic conditions and time, the meaning of social 

networks, the meaning of knowledge, attitudes to illness and lifestyle, psychological and 

physical factors. The nurse has proven to play an important role when it comes to facilitating 

the self-care of the individual. The themes that emerged are the nurse's meeting with the 

patient and individualized care through participation. 

Conclusion: Motivation can evolve from the inside as well as from the outside. The socio-

economic conditions have a major impact on motivation for self-care and the nurse plays an 

important role in facilitating the patient´s self-care.  

Keywords: patient, participation, adherence, lifestyle, lifestyle change 
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BAKGRUND 

Av sjukligheten i världen består sextio procent av kroniska sjukdomar och siffran ökar 

stadigt. Många har dessutom fler än en kronisk sjukdom. Patienter med kronisk sjukdom har 

stort behov av vård (WHO, 2002). 

Kroniska sjukdomar och sjuklighet 

Det finns ingen vedertagen definition av kronisk sjukdom (Socialdepartementet, 2014). Enligt 

svensk MeSH beskrivs kronisk sjukdom som ett sjukdomstillstånd med ett eller flera av 

följande kännetecken: de är permanenta, ger kvarstående funktionsnedsättning, orsakas av 

irreversibla sjukliga förändringar, kräver speciell rehabiliteringsbehandling eller kan 

förväntas fordra lång tids observation och vård (Karolinska institutet, i.d.). De vanligaste 

förekommande kroniska sjukdomarna tillhör grupperna hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, 

cancersjukdomar, lungsjukdomar såsom astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom 

(KOL), psykiska sjukdomar inklusive beroendesjukdomar, neurologiska sjukdomar, muskel- 

och ledsjukdomar samt långvariga smärttillstånd (Socialdepartementet, 2014). Egenvården 

vid dessa sjukdomar och de eventuella komplikationer som kan drabba individen när 

egenvården inte sköts tillfredsställande kan medföra ökade kostnader för sjukvården och 

sämre livskvalité för patienten (Wilson, Lavis & Gauvin, 2016). Många kroniska sjukdomar 

kan förebyggas och förekomsten av komplikationer hos kroniskt sjuka kan många gånger 

minskas eller bli mindre allvarliga genom förändrade levnadsvanor, såsom hälsosammare 

matvanor och ökad fysisk aktivitet (Socialdepartementet, 2014). 

Hälsobeteende 

Mat och fysisk aktivitet är grundläggande för en god hälsa för alla individer under hela livet. 

Hälsosam mat och regelbunden fysisk aktivitet främjar var för sig och tillsammans god hälsa 

och välbefinnande. De har även en sjukdomsförebyggande effekt. Hälsosamma matvanor 

kännetecknas av att huvuddelen av maten kommer från vegetabiliska, fiberrika och 

näringstäta livsmedel. Minst 150 minuter av fysisk aktivitet i veckan, där intensiteten bör 

vara minst måttlig rekommenderas. Med måttlig intensitet menas en ökning av puls och 

andning. (Folkhälsomyndigheten, i.d.). Människan har stor personlig kontroll över sina 

hälsobeteenden, såsom kostvanor, motion, tobak mm. Trots detta har det visat sig vara svårt 

att förändra hälsobeteenden och vanor långsiktigt. Hälsobeteenden leder sällan till något 

slutligt mål, utan handlar om aktiviteter som måste utföras över lång tid för att ge positiva 

hälsoeffekter (Lindwall & Weman Josefsson, 2019).   
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Patienten och egenvård 

Socialstyrelsen definierar egenvård som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- 

och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra eller med hjälp av till exempel 

en närstående eller personlig assistent. Det kan handla om medicinering eller omläggning av 

ett sår. Egenvården bidrar till att en patient får möjlighet att leva sitt liv utan täta kontakter 

med hälso- och sjukvården. Egenvård kan även innebära risker eftersom det handlar om att 

lämna över hälso- och sjukvårdsåtgärder till en patient. Egenvård hamnar också i gränslandet 

mellan olika huvudmäns ansvarsområden, vilket kan innebära risk för att nödvändig 

information tappas bort (SOSFS 2009:6). Jaarsma, Cameron, Riegel & Stromberg (2017), 

kommer i sin litteraturstudie fram till att egenvård vid hjärtsvikt handlar om: 

egenvårdsunderhåll exempelvis ta ordinerade läkemedel, egenvårdsövervakning exempelvis 

att regelbundet väga sig och egenvårdsförvaltning exempelvis justera dosen vätskedrivande i 

förhållande till aktuell vikt. Vanor och dagliga rutiner har visat sig ha en kraftfull påverkan på 

egenvård.  

Besvären från en kronisk sjukdom kan många gånger minska genom att patienten själv aktivt 

medverkar i behandlingen samt att vård erbjuds i enlighet med aktuell kunskap 

(Socialdepartementet 2014). En förutsättning för att patienter ska kunna fatta välgrundade 

beslut är att de får den information som behövs (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

Egenvård vid kronisk sjukdom handlar ofta om livsstilsförändringar (Socialdepartementet, 

2014). Spaling, Currie, Stratchan, Harkness och Clark (2015) fann i sin studie att trots att 

patienter själva trodde sig ha vetskap om rekommendationer angående egenvård, 

rapporterade de också svårigheter att implementera detta i sitt dagliga liv och vidare att bättre 

kunskap inte alltid leder till bättre egenvård eller bättre resultat. Även Jaarsma och 

medarbetare (2017) finner i sin studie att kunskap om egenvård har visat sig vara nödvändigt 

men inte tillräckligt för att ändra egenvårdsbeteendet. Patienter behöver kunna planera, sätta 

upp mål och ta beslut. Det handlar om att kunna använda den information patienten har och 

sätta den i ett sammanhang. Interventioner som fokuserat på att belysa sambanden mellan 

symtom och egenvårdsåtgärder har visat sig vara värdefulla (Jaarsma et al., 2017). Enligt 

Spaling och medarbetare (2015) ser patienter och sjukvården olika på egenvård. Sjukvården 

inriktar sig på försämrade symtom medan patienten inriktar sig på upplevelsen i kroppen.  
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Teoretisk referensram för egenvård 

Dorothea Orems generella teori om egenvårdsbalans (Self-Care Deficit Theory of Nursing, S-

CDTN) innefattar de tre inbördes relaterade teorierna: teorin om egenvård, teorin om 

egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. Teorierna beskriver en relation mellan 

människors förmåga till egenvård och det egenvårdsbehov/krav som föreligger hos dem 

själva eller hos den de har omsorg om (Selanders, Schmieding, & Hartweg, 1995). Teorin om 

egenvård är uppbyggd kring tre centrala begrepp: egenvård, egenvårdsbehov och 

egenvårdskrav. Och enligt Kirkevold (2000) definierar Orem egenvård som “utförande av 

sådana aktiviteter som individen själv tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande” (s. 149-150). Det är först när människan själv inte 

klarar av sin egenvård som en nära anhörig eller sjuksköterskan hjälper till med detta, vilket 

speglar Orems grundläggande inställning att människor i stort sett är kapabla att tillgodose 

sina egna behov och endast i undantagsfall behöver professionell hjälp.  

Orem framhäver teorin om egenvårdsbrist som den mest centrala. Teorin om egenvårdsbrist 

är uppbyggd kring två centrala begrepp: egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning. 

Egenvårdskapaciteten varierar efter individens ålder, hälsotillstånd, kunskaper och 

utbildning, livserfarenhet, kulturmönster och resurser. Teorin om egenvårdsbrist är också 

knuten till egenvårdsbegränsningar, dvs. begränsningar i personens egenvårdskapacitet. Orem 

nämner tre typer av begränsningar; begränsade kunskaper, begränsad förmåga att bedöma och 

fatta beslut samt begränsad förmåga att utföra handlingar som ger resultat. Egenvårdsbrist 

sker när egenvårdskapaciteten är mindre än vederbörandes egenvårdskrav. Personen är med 

andra ord inte själv i stånd att utföra egenvård som tillgodoser samtliga egenvårdsbehov. 

Egenvårdsbrist betecknar således en obalans mellan personens egenvårdskapacitet och hens 

egenvårdskrav. Egenvårdsbristen kan vara partiell eller fullständig. Teorin om egenvårdsbrist 

kan till exempel utgöra en överordnad referensram för sjuksköterskor som arbetar med 

patienter som behöver lära sig att själva utföra speciella typer av egenvårdshandlingar. Detta 

gäller bland annat patienter med olika kroniska tillstånd. Här är det viktigt att patienten själv 

eller hens anhöriga kan bedöma tillståndets utveckling, och utifrån detta planera och 

genomföra praktiska åtgärder. 

Huvudtesen i teorin om omvårdnadssystem, är att människor i allmänhet har både den 

förmåga och motivation som krävs för målinriktad handling i syfte att tillvarata och främja 

sin egen hälsa och förebygga sjukdom, eller för att utföra åtgärder som motverkar sjukdom. 
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Ibland överstiger egenvårdskraven emellertid individens förmåga att utföra handlingar som 

upprätthåller/främjar liv, hälsa och välbefinnande. Det blir då omvårdnadens ansvar att 

kompensera denna brist. Detta ska ske på sådant sätt att individen eller hens anhöriga får 

hjälp att så långt som möjligt återvinna sin egenvårdskapacitet (Kirkevold, 2000). 

Motivation 

Motivation handlar om de psykologiska drivkrafter som får människan att fortsätta anstränga 

sig över tid och styr vad vi bestämmer oss för att göra (Lindwall & Weman Josefsson, 2019). 

Därmed är motivation en avgörande faktor för en hållbar hälsa (Lindwall & Weman 

Josefsson, 2019). Motivation kan komma både inifrån och utifrån (Jaarsma et al., 2017; Ryan 

& Deci, 2000). Människan kan vara motiverad att utföra en aktivitet för att hen helt enkelt 

tycker om att utföra aktiviteten eller så utför hen aktiviteten på grund av att någon annan 

säger åt hen att utföra den (Ryan & Deci, 2000). Jaarsma och medarbetare (2017) beskriver 

att motivation är kraften som driver människan att uppnå sina mål och har betydelse för 

egenvårdsbeteendet. Jaarsma och medarbetare (2017) fann i sin studie att svårigheter med 

följsamheten till egenvård kan bero på egenvårdens komplexitet, brist på uppfattat behov av 

egenvård, brist på motivation och att beteendeförändringar måste pågå under lång tid. Om 

patienten ser tydliga fördelar tidigt med egenvården kan motivationen öka. Tidiga fördelar 

kan vara minskade symtom och ökad livskvalitet.  

Det finns olika modeller och teoretiska ramverk som kan förklara hur och varför en person 

blir motiverad till livsstilsförändring och vad som får personen att upprätthålla denna 

(Lindwall & Weman Josefsson, 2019). Teorierna kommer från socialpsykologin eller 

hälsopsykologin och några exempel är Självtillitsteorin - Self-Efficacy Theory, Stegbaserad 

förändringsbenägenhetsmodell – Transtheoretical Model of Behavior Change, Modellen om 

återfallsprevention - Relapse Prevention Model, (Lindwall & Weman Josefsson, 2019) och 

Självbestämmandeteorin - Self-Determination Theory (SDT) (Lindwall, Stenling & Weman 

Josefsson, 2019). SDT kommer att användas som ett av två teoretiska ramverk i den här 

litteraturstudien. 

Teoretisk referensram för motivation 

Den idag dominerande motivationsteorin inom forskningen är självbestämmande teorin – 

Self-Determination Theory (SDT). Teorin baseras på tre grundläggande psykologiska behov, 

autonomi, kompetens och tillhörighet. Alla tre behoven behöver tillfredsställas för att uppnå 

motivation. Inom SDT betyder autonomi valfrihet. Det gäller att få patienten att känna att 
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beteendet utgår från patienten själv och hens egna val, inte att någon annan bestämmer vad 

hen ska göra. Autonomistöd handlar om att skapa en social miljö som främjar 

tillfredsställelsen av de psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet, att 

främja internalisering och minimera kontroll och yttre press (Lindwall, Stenling & Weman 

Josefsson, 2019). 

Inom hierarkiska relationer, t ex inom sjukvården har ett behovsstödjande förhållningssätt 

visat sig bidra till en känsla av autonomi, kompetens och tillhörighet. Ett behovsstödjande 

förhållningssätt innebär att ha ett interpersonellt förhållningssätt som utgår ifrån 

autonomistöd och kompletterar det med en tydlig struktur och engagemang. Att vara 

behovsstödjande kan minska eventuella känslomässiga spänningar som kan finnas mellan 

sjuksköterska - patient, om sjuksköterskan visar sympati och förståelse för ambivalens och 

negativa känslor inför ett beteende eller aktivitet. Genom att förklara att patienten kan 

genomföra sådana aktiviteter trots negativa känslor och tydliggöra hur sådan självreglering 

kan gynna hen, samtidigt som sjuksköterskan ger förslag på olika valmöjligheter, kan 

medföra positiva effekter på upplevelsen av autonomi och kontroll. Om sjuksköterskan 

samtidigt visar förståelse för att det kan kännas motigt och jobbigt ökar även upplevelsen av 

tillhörighet. Sjuksköterskan ska uppmuntra patienten att fatta egna beslut, hitta olika 

alternativ, inventera eventuella förväntningar och farhågor, samt fundera över vad som skulle 

kännas meningsfullt, intressant, roligt och framförallt möjligt att göra. Tillsammans kan man 

sedan diskutera vilka främjande faktorer som finns tillgängliga, inte bara hos patienten själv 

utan även i hens omgivning (Lindwall, Stenling & Weman Josefsson, 2019). 

Motivation kan, som tidigare nämnts, komma både inifrån och utifrån (Jaarsma et al., 2017; 

Ryan & Deci, 2000). Forskning har visat att den inre motivationen har störst betydelse för 

långvariga resultat avseende hälsosamt beteende. Extern motivation, exempelvis i form av 

konkreta belöningar, hot, tidsfrister, direktiv och av någon annan uppsatta mål minskade den 

inre motivationen. När någon, exempelvis en sjuksköterska, försöker främja vissa beteenden 

hos någon annan, exempelvis en patient, kan den patientens motivation för uppgiften variera 

från att vara helt amotiverad eller ovillig till att aktivt engagera sig i uppgiften och visa på 

inre motivation (Ryan & Deci, 2000). 

Hur behoven autonomi, kompetens och tillhörighet tillfredsställs eller hämmas av miljön har 

en central funktion i hur människor fungerar. När förutsättningarna runt patienten är goda och 

miljön stärker tillfredsställelsen av behoven skapas det optimala läget för utveckling och 

välbefinnande. Och om miljön motverkar eller hämmar tillfredsställelse av behoven kan 
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istället förväntas tillbakagång i utveckling och ohälsa. Enligt SDT handlar det om att skapa 

en miljö kring patienten så att de stimuleras att motivera sig själva (Lindwall, Stenling & 

Weman Josefsson, 2019; Ryan & Deci, 2000).  

Sjuksköterskans och sjukvårdens roll 

Sjuksköterskans roll är komplex. Se figur 1.  

 

Figur 1. 

 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att befrämja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. International Council of Nurses (ICN) har 

fastställt en etisk kod för sjuksköterskor. I vårdarbetet främjar sjuksköterskan en miljö där 

mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda personer, 

familjer och allmänhet respekteras. Vidare ska sjuksköterskan medverka till en vårdkultur 

som främjar ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog (Svensk sjuksköterskeförening, 

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor, 2017). Hen ska också ha kunskap om medicinsk 

vetenskap och beteendevetenskap av relevans för patientens omvårdnad. Sjuksköterskan ska 

genomföra en säker kommunikations- och informationsöverföring genom hela vårdprocessen, 

framförallt i vårdens övergångar för att samordna vården. Vidare ska hen bidra till att stärka 
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patientens och närståendes egenvård och inflytande i vården. Sjuksköterskan ska planera, 

genomföra och utvärdera information och utbildningsinsatser i dialog med patienter och 

närstående i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2017).  

Vårdpersonal kan ha en viktig roll när det kommer till patientens engagemang i egenvård 

(Alvarez, Greene, Hibbard & Overton, 2016). Egenvårdsstöd är de åtgärder som 

sjukvårdspersonal utför, särskilt anpassat till varje patients behov och kapacitet med syfte att 

hjälpa och uppmuntra patienter att själva hantera sin sjukdom (Lenzen et al., 2016). Men trots 

att patienter får egenvårdsråd från sjukvården lyckas inte alla patienter att integrera denna 

kunskap i sitt dagliga liv eller göra det till en vana (Jaarsma et al., 2017). 

Forskning har visat att ett antal kärnkompetenser är nödvändiga för en god och säker vård, 

och en av dessa är personcentrerad vård. Personcentrerad vård innebär att hälso- och 

sjukvården sätter personen som har behov av vård i centrum framför sjukdom, symtom eller 

tecken på ohälsa, att sjukvårdspersonal ser personen som en beslutskapabel, värdefull och 

jämbördig samarbetspartner i planering, utförande och uppföljningar av vård och omsorg. 

Sjukvårdspersonalen ska visa öppenhet och vilja att lyssna på personens egen berättelse och 

mål för sin nuvarande situation (Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet & 

Dietisternas riksförbund, Personcentrerad vård - en kärnkompetens för god och säker vård, 

i.d.). I en studie av Jansen och medarbetare (2009) undersöktes hur patient och sjuksköterska 

interagerade vid konsultation. Det var viktigt att skapa en tillmötesgående och positiv miljö 

för besöket. Sjuksköterskan kunde under en konsultation diskutera 80 punkter varav nästan 

hälften var råd om biverkningar. Patienterna kom i medel ihåg 7 av råden. Vidare såg man att 

manliga patienter och de med lägre utbildningsnivå kom ihåg mindre. Slutligen visades att 

när mer information gavs under konsultation kom patienten ihåg proportionellt mindre. 

Problemformulering 

Trots att de flesta idag känner till vikten av hälsosamma levnadsvanor visar forskningen att 

det är svårt att vidmakthålla ändrade levnadsvanor över en längre tid. För patienter med 

kronisk sjukdom är goda levnadsvanor och egenvård (motion, hälsosam mat, medicinering) 

mycket viktigt. De goda levnadsvanorna och en medverkan i behandlingen är viktigt för att 

förebygga och minska komplikationsrisken vid kronisk sjukdom. En del patienter lyckas 

bättre än andra med sin egenvård. Fördjupade kunskaper behövs inom sjukvården för att 

underlätta för patienter att genomföra sina egenvårdsordinationer.  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad som kan påverka motivationen till egenvård vid 

kronisk sjukdom och vad sjuksköterskan kan göra för att främja patientens egenvård. 

METOD 

Design 

Den här studien har gjorts som en litteraturöversikt. Det innebar att undersöka tidigare 

dokumenterad kunskap inom området. Frågorna ställdes till litteraturen istället för till 

personer (Forsberg & Wengström, 2017).  

Sökstrategi 

Den här studien kommer att beröra följande kroniska sjukdomar: diabetes typ 2, kronisk 

obstruktiv lungsjukdom, astma och hjärt- och kärlsjukdomar. Sökning efter vetenskapliga 

artiklar skedde genom Uppsala Universitetsbibliotek i databasen PubMed, som är en bred 

databas som inkluderar material från huvudsakligen vetenskapliga tidsskrifter och täcker 

områdena medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2017). Sökorden valdes utifrån 

studiens syfte. I tabell 1 visas resultatet av sökningen.  

Inklusionskriterier: fulltext, inte äldre än 5 år, artiklarna skulle vara på engelska eller svenska, 

besvara studiens syfte samt bedömdes vara av hög eller medelhög vetenskaplig kvalitét. 

Exklusionskriterier: artiklar om personer under 19 år, då vuxna var målgruppen. 

Följande sökord med MeSH termer har använts:  

Motivation, Chronic disease, Diabetes mellitus type2, Pulmonary disease Chronic 

obstructive, Asthma, Cardiovascular diseases, Self care, Patient compliance, 

Patient participation, Nurses, Health personnel, Self-determination theory (ej MeSH term), 

Self-care (ej MeSH term). 

Sökning har även gjorts i databasen CINAHL, som är inriktad mot omvårdnad (Forsberg & 

Wengström, 2017), på följande sökord: 

Self care and motivation and chronic disease, Self care and motivation and chronic disease 

and “nurse”. 
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Förutom de inklusions och exklusionskriterier som användes i PubMed användes även filtren 

Peer reviewed, exclude medline records och major concept för att smalna av sökningen och 

undvika dubbletter från sökningen i PubMed. 

Manuell sökning användes genom att studera referenslistorna i funna artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2017). Den manuella sökningen resulterade inte i några artiklar som 

inkluderades i resultatet.  

Tabell 1. Sökmatris            

 Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstracts 

Inkluderade 

artiklar 

Datum för 

sökningen 

 

1 PubMed Motivation and self 

care or self-care (t/a) 

and chronic disease 

30 9 4 191024 

2 PubMed Motivation and self 

care or self-care (t/a) 

and diabetes mellitus, 

type 2 

78 10 5 191024 

3 PubMed Motivation and self 

care or self-care (t/a) 

and pulmonary 

disease, chronic 

obstructive 

2 2 2 190211 

4 PubMed Chronic disease and 

Patient Participation 

66 16 6 190329 

5 PubMed Motivation and self 

care or self-care (t/a) 

and patient compliance 

and chronic disease 

2 2 1 191024 

6 PubMed Health personnel and 

chronic disease and 

self care or self-care 

(t/a) 

54 

 

 

4 2 191024 

7 PubMed Patient participation 

and nurses 

26 

 

1 0 191024 

8 PubMed Self-Determination 

theory and chronic 

disease 

7 

 

3 0 191024 

9 PubMed Nurses and patient 

participation and 

chronic disease 

2 

 

2 0 191024 

10 PubMed Motivation and self 

care or  

self-care (t/a) and 

asthma 

6 2 0 191024 

11 PubMed Motivation and self 

care or self-care (t/a) 

and cardiovascular 

diseases 

39 7 0 191003 
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12 CINAHL Self care and 

motivation and chronic 

disease 

37 5 0  191031 

13 CINAHL Self care and 

motivation and chronic 

disease and “nurse” 

1 1 0 191031 

Summa:     20   

 

 

Bearbetning och analys 

Då inkluderade artiklar är från skilda länder är benämningen på sjukvårdspersonal icke 

enhetlig i studierna. Samtliga benämningar har bedömts vara applicerbara för sjuksköterska i 

Sverige enligt uppsatsförfattarnas mening. 

Två olika checklistor användes för att bedöma artiklarnas kvalitet. Kvalitativa artiklar 

bedömdes enligt Forsberg och Wengströms (2017) checklista för kvalitativa artiklar där varje 

fråga besvarades och poängsattes. Varje Ja-svar gav 1 poäng och varje Nej-svar gav 0 poäng. 

Varje kvalitativ artikel kunde få max 18 poäng. Kvantitativa artiklar bedömdes efter Carlsson 

och Eimans granskningsmall (Carlsson & Eiman, 2003). En ändring gjordes i 

granskningsmallen innan granskningen påbörjades. Frågan om patienter med 

lungcancerdiagnos ströks och räknades inte in i slutpoängen. Granskningsmallen gav en 

maxpoäng på 46 poäng per artikel. För båda granskningsmallarna gällde att 80% av 

maxpoängen räknades som hög vetenskaplig kvalitét, 70% räknades som medelhög 

vetenskaplig kvalitét och 60% och lägre räknades som låg vetenskaplig kvalitét. Målet var att 

endast använda artiklar med hög eller medelhög vetenskaplig kvalitét. 

Innehållet i artiklarna analyserades enligt innehållsanalys i Forsberg & Wengström (2017). 

Detta innebar att artiklarna lästes ett flertal gånger och analyserades med avseende att finna 

gemensamma teman som kunde påverka motivationen vid egenvård hos kroniskt sjuka samt 

vad sjuksköterskan kunde göra för att främja egenvården för patienten.  

Forskningsetiska överväganden 

Studierna som artiklarna är baserade på, hade fått godkännande av etisk kommitté. Det är ett 

krav på etiska överväganden i alla vetenskapliga studier. Samtliga resultat har redovisats, 

även de som inte stödjer författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2017). 
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RESULTAT 

I studien har använts 17 stycken kvalitativa artiklar och 3 stycken kvantitativa artiklar. I de 

inkluderade artiklarna fanns det återkommande och gemensamma teman där 

innehållsanalysen har visat vad som kan påverka motivationen till egenvård vid kronisk 

sjukdom och sjuksköterskans roll.  

Faktorer som påverkar motivation till egenvård:  

• Ekonomiska förutsättningar och tid 

• Betydelsen av sociala nätverk 

• Betydelsen av kunskap 

• Attityder till sjukdom och livsstil 

• Psykiska och fysiska faktorer som påverkar motivationen 

Sjuksköterskans roll för att främja egenvården:  

• Sjuksköterskans möte med patienten 

• Individanpassad vård genom delaktighet 

Faktorer som påverkar motivation till egenvård 

Ekonomiska förutsättningar och tid 

Goda ekonomiska förutsättningar gav ökad motivation och möjlighet till egenvård, 

exempelvis genom att kunna köpa bättre mat, se om sin tandhälsa, köpa 

gymkort/träningsutrustning, betala för och välja sjukvård, samt söka och ha tillgång till 

kunskap (Coventry, Fisher, Kenning, Bee & Bower., 2014; Jowsey, Pearce-Brown, Douglas 

& Yen., 2015; Newton, Asimakopoulou & Scambler., 2015). Att känna finansiell trygghet 

och att bo i ett tryggt och trevligt område bidrog också till ökad egenvård (Kristjansdottir et 

al., 2018). Personer boende i mer välbärgade områden hade en ökad motivation till egenvård 

och såg det också som sitt ansvar att utföra egenvård jämfört med personer boende i mindre 

välbärgade områden. I de mindre välbärgade områdena med exempelvis hög arbetslöshet såg 

sjukvårdspersonal att patienterna hade sämre förmåga att engagera sig i sin egenvård och 

behövde mer stöttning av sjukvårdspersonalen än patienter i mer välbärgade områden 

(Coventry et al., 2014) Personer med sämre socioekonomiska förhållanden var mer benägna 

att finna sig i sin situation. Att se andra sjuka omkring sig gjorde att tillståndet 
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normaliserades, vilket ledde till att personen resignerade och inte engagerade sig i sin 

egenvård (Coventry et al., 2014; Jowsey et al., 2015; Kosteli et al., 2017). 

Tiden var även förknippad med ekonomin då de som behövde arbeta mycket för att klara sig 

ekonomiskt ofta saknade tiden att engagera sig i egenvård (Coventry et al., 2014; Jowsey et 

al., 2015; Kosteli et al., 2017; Newton et al., 2015). Brist på tid att ta hand om sig själv sågs 

påverka motivationen till egenvård. Att registrera mätvärden, avsätta tid för möten, motion, 

kost och mediciner är tidskrävande. Vilket kan göra det svårt att hinna med livet i sig 

(Holden, Schubert & Mickelson., 2015; Pomey, Ghadiri, Karazivan, Fernandez & Clavel., 

2015). Coventry och medarbetare (2014) fann att vid mångsjuklighet så går en stor del av 

energin och tiden åt till att få vardagen att gå runt vilket inte ger något utrymme för egenvård. 

Betydelsen av sociala nätverk 

Uppmuntran och påminnelser om egenvård från anhöriga sågs som positivt (Coventry et al., 

2014; Jowsey et al., 2015; Kosteli et al., 2017). Isaksson, Hajdarevic, Abramsson, Stenvall 

och Hörnsten (2015), har i sin studie om egenvård hos patienter med diabetes kommit fram 

till att det behövs stöd från både släktingar och sjukvården för att bemästra sin diabetes. Att 

delta i motionsgrupper/stödgrupper gav glädje, mycket på grund av det sociala 

sammanhanget (Jowsey et al., 2015; Kosteli et al., 2017; Sefcik et al., 2016). Att få utöva en 

hobby, hjälpa andra, vara aktiv i arbete eller studier och att ha en religiös tro påverkade 

motivationen till egenvård positivt (Janevic, Ellis, Sanders, Nelson & Clark., 2014; 

Kristjansdottir et al., 2018).  

Hos några med kronisk sjukdom uttrycktes en önskan om att vilja umgås länge med familj 

och vänner och att vara en förebild för andra som en motiverande faktor till egenvård 

(Jowsey et al., 2015; Kristensen, Guassora, Beiter Arreskov, Waldorff & Hölge-Hazelton, 

2018; O´Leary, Liu, McClure, Ralston & Pratt, 2016). De patienter som hade ett stort socialt 

nätverk och därmed fick stöd i att ta hand om sin egenvård mådde bättre enligt 

sjukvårdspersonalen (Coventry et al., 2014). Något som också gav motivation till egenvård 

var viljan att behålla sitt oberoende och inte bli en börda för familjen (Jowsey et al., 2015; 

Newton et al., 2015). Stöd från familj och vänner påverkade motivationen, även i negativ 

bemärkelse. Överbeskyddande familjemedlemmar kunde utgöra ett hinder, då den sjuka 

personen inte gavs utrymme och möjlighet att ta eget ansvar (Kosteli et al., 2017). Social 

isolering verkade minska förmågan till att engagera sig i egenvårds aktiviteter utanför 

hemmet (Coventry et al., 2014). För många patienter med kronisk sjukdom var det viktigt att 
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träffa andra i liknande situation för att byta erfarenheter och dela bekymmer med (Janevic et 

al., 2014 Kristjansdottir et al., 2018; Pomey et al., 2015). 

Holden och medarbetare (2015) skriver i sin artikel att funktionella svårigheter hos den sjuka, 

som att stå och gå ledde till beroende av hjälp från anhörig. Anhöriga betecknas som 

informella vårdgivare och kan vara vuxna barn, make/maka/sambo, släkting eller 

hemtjänstpersonal. Vanan att vara självständig och oberoende skapade konflikt hos den sjuke 

då denne behövde hjälp med t ex skjuts till olika aktiviteter och sjukvårdsbesök. Informella 

vårdgivare i form av vuxna barn var ofta upptagna med arbete eller egna familjer och den 

sjuke ville inte alltid besvära. Makar i sin tur upplevde vårdandet som stressande och 

uttröttande. Sullivan och medarbetare (2016) har i sin studie kommit fram till att anhöriga 

som vårdar en person med hjärtsvikt ofta hade en stark vilja att vårda patienten med vänlighet 

och medkänsla. För detta krävdes tålamod och att ge känslomässigt stöd, vara närvarande och 

hitta en balans mellan tjat och uppmuntran. Anhöriga var överraskade över hur stort tålamod 

som krävdes för att vårda en anhörig med hjärtsvikt och kunde känna sig tyngda av 

utmaningarna som ålagts dem, speciellt när den närståendes hälsotillstånd försämrades. 

Betydelsen av kunskap 

Att vara sjuk är en lärande process som innebär att samla in kunskap om sjukdomen, bekanta 

sig med medicinsk vokabulär och procedurer. Lära känna sig själv, sina begränsningar och 

hur det är att leva med sin sjukdom, sina symtom och behandling (Pomey et al., 2015). Det 

handlar också om att anpassa sig, lära känna igen signaler som kroppen ger och att reagera på 

dessa signaler. Att lära känna kroppens språk och arbeta tillsammans med den kan vara 

nyckeln till effektiv hälsohantering (Chen, Kaplan & Carriere, 2017). Några patienter såg 

även sina egna begränsningar och när sjukdomen var aktiv, smärtsam och överväldigande 

kunde ett sätt att optimera hälsan vara att utan förbehåll överlämna sig helt i sjukvårdens 

händer och överge sitt självbestämmande (Pomey et al., 2015). 

Kännedom om sjukdomen och dess eventuella komplikationer gav motivation att söka mer 

information om egenvård och att utöva den (Jowsey et al., 2015; Kristensen et al., 2018; 

Kristjansdottir et al., 2018). Att bibehålla eller förbättra sitt hälsotillstånd och undvika 

ytterligare medicinering, en för tidig död, lidande och smärta gav också en ökad motivation 

till egenvård (Jowsey et al., 2015; Newton et al., 2015). Om egenvården var framgångsrik 

behövdes färre kontakter med sjukvården (Newton et al., 2015). 
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Holden och medarbetare (2015) kom i sin studie fram till att patienter med hjärtsvikt kunde 

ha bristande kunskaper i egenvård. Exempelvis kände patienterna inte till saltets påverkan, 

vätskerestriktion, daglig vägning och åtgärder som ska vidtas vid olika symtom. Patienterna 

hade också en bristande kunskap om själva sjukdomen, dess symtom och vilken effekt de 

ordinerade medicinerna hade och i vilka doser de skulle tas. Janevic och medarbetare (2014) 

fann i sin studie att patienter med astma inte visste hur de skulle inhalera och när. De hade 

också svårigheter att skilja på symtom från astman och andra symtom, exempelvis om 

andningssvårigheterna var orsakade av astma eller ångest.  

Vid mångsjuklighet försvårades egenvården då patienter kunde uppleva att även en 

egenvårdsaktivitet som exempelvis promenad kunde bli svår att genomföra relaterat till 

exempelvis andningssvårigheter, även då patienterna visste att fysisk aktivitet befrämjade 

måendet (Coventry et al., 2014; Janevic et al., 2014). Förekomsten av flera sjukdomar och 

därmed många olika mediciner gav dålig följsamhet. Att medicinering med kortison för t ex 

astma gör det svårt att reglera blodsocker och hålla vikten vilket försvårar ytterligare vid t ex 

diabetes (Janevic et al., 2014).  

Sagsveen, By Rise, Grönning och Bratås (2018) fann i sin studie att det är vårdpersonalen 

som har kunskapen om vad som krävs för att ändra livsstil och därmed också ansvaret att 

förmedla och visa vad som krävs. Andra studier visar dock att patienterna upplevde en 

bristande kompetens hos vårdpersonalen (Pomey et al., 2015; Sheridan et al., 2015). Olika 

vårdgivare gav olika information vilket undergrävde tilliten i relationen och sådde tvivel om 

hur patienten bäst skulle ta hand om sig. Sjukvårdspersonal använde också ett medicinskt 

språk som patienterna inte förstod (Mulder, Belzen, Lokhorst & Woerkum., 2014; Pomey et 

al., 2015). 

Attityder till sjukdom och livsstil 

Det fanns flera olika sätt att hantera tillståndet av kronisk sjukdom. En del patienter 

resignerade till sjukdomen och tänkte att komplikationer och kommande död inte kunde 

påverkas av dem eller undvek att tänka på sjukdomen över huvud taget (Kristensen et al., 

2018; Mulder et al., 2014). Andra fokuserade på det positiva (Jowsey et al., 2015; Kristensen 

et al., 2018; Kristjansdottir et al., 2018), att vara envis, uthållig, självdisciplinerad och att se 

utmaningar istället för problem, att ha kunskap om hur sjukdomen skulle hanteras minskade 

ångest och främjade en känsla av kontroll (Kristjansdottir et al., 2018). Andra sätt att hantera 

egenvården var genom att skapa rutiner för motion, mediciner och måltider (Kosteli et al., 
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2017; Kristjansdottir et al., 2018; Newton et al., 2015; O´Leary et al., 2016). Att förlika sig 

med situationen och acceptera symtom och begränsningar, liksom att sätta upp mål och jobba 

mot målen (Kosteli et al., 2017; Kristjansdottir et al., 2018).  

Patienternas inställning till sjukdom och egenvård såg olika ut. Enligt Kristensen och 

medarbetare (2018) relaterade patienterna till sin kroniska sjukdom med känslomässiga 

aspekter snarare än medicinska. En del patienter såg det som sitt ansvar, sin skyldighet att ta 

hand om sig, öka livskvalitén eller vara sjukvården till lags genom att följa deras råd (Chen et 

al., 2017; Coventry et al., 2014; Jowsey et al., 2015; Kosteli et al., 2017; Kristensen et 

al.,2018; Kristjansdottir et al., 2018; Newton et al., 2015; Pomey et al., 2015; van Dongen, 

Habets, Beurskens & van Bokhoven, 2016) medan andra hade inställningen att det var ingen 

idé, sjukdom och för tidig död inträffar trots egenvård (Jowsey et al., 2015), att egenvård är 

oviktigt och att hälsan bestämdes av högre makt (Holden et al., 2015). En del patienter hade 

också en negativ attityd mot mediciner, läkare och tekniska hjälpmedel. 

Personliga preferenser och vanor utgjorde hinder för egenvård. Det har visat sig vara svårt att 

ändra invanda levnadsmönster även om patienterna ville och kände till varför ändringar 

behövde ske (Holden et al., 2015; Kristensen et al., 2018). Bland manliga patienter fanns en 

viss benägenhet att lämna över sitt egenvårdsansvar till en hustru. De patienter som såg sin 

sjukdom som en börda tyckte också att ansvaret för vården av sjukdomen låg hos 

sjukvårdspersonalen. (Coventry et al., 2014; Newton et al., 2015). 

Psykiska och fysiska faktorer som påverkar motivationen 

Depression och trötthet utgjorde ett hinder för egenvård (Coventry et al., 2014; Holden et al., 

2015; Jowsey et al., 2015; Kristensen et al., 2018). Det kunde t ex handla om att inte orka 

stiga ur sängen på morgonen, sömnbrist som gav kognitiva försämringar så att ordinationer 

på medicinering inte följdes korrekt eller effekter av vätskedrivande som gjorde det svårt att 

lämna huset (Holden et al., 2015). Trötthet och depression gjorde även så att planerade besök 

till sjukvården uteblev (Janevic et al., 2014). Kosteli och medarbetare (2017) fann i sin studie 

att trots en kunskap om att fysisk aktivitet var bra så orkade patienterna inte, hade inte 

energin att utöva den. Känslor som rädsla eller förlägenhet gjorde att patienterna valde att 

inte delta i exempelvis stödgrupper eller motionsgrupper. I en artikel av Kristensen och 

medarbetare (2018) kom de fram till att mental ohälsa överskuggar de somatiska 

sjukdomarna och trots att deltagarna i studien visste om att det inte var bra för deras diabetes 
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så höll de sig ändå i stillhet med datorspel och rökte cannabis för att det verkade lugnande på 

deras psykiska mående.  

Det fanns flertalet fysiska hinder som försvårade egenvården och minskade motivationen. 

Dessa kunde vara hög ålder, trötthet, andningsbesvär, sömnbesvär, illamående, nedsatt aptit, 

funktionshinder, brist på fysisk uthållighet och styrka (Coventry et al., 2014; Holden et al., 

2015; Kosteli et al., 2017; Kristensen et al., 2018). Närvaro av flera kroniska sjukdomar 

kunde försvåra egenvården. Egenvården för den sjukdom som för stunden gav mest symtom 

eller ansågs orsaka flest eller allvarligast komplikationer prioriterades (Janevic et al., 2014). 

Sjuksköterskans roll för att främja egenvården 

Sjuksköterskans möte med patienten 

För patienten var det viktigt att sjukvårdspersonalen var närvarande, lyssnade på dem och såg 

dem i ögonen (Pomey et al., 2014) och att förhållandet mellan sjukvård och patient baserades 

på förtroende och jämlikhet och att det var en trevlig atmosfär (van Dongen et al., 2016). Det 

var viktigt med tillgång till pålitlig sjukvård (Holden et al., 2015; Kristjansdottir et al., 2018) 

och sjukvårdspersonal som tog sig tid och inte visade att de var pressade och på väg till nästa 

patient (Pomey et al., 2015). Henselmans, Heijmans, Rademakers och van Dulmen (2014) 

kom i sin studie fram till att patienter fann det lättare att prata med sjuksköterskan än med 

läkaren och upplevde att det fanns tillräcklig tid avsatt för besöket.  

Sagsveen och medarbetare (2018) har i sin studie intervjuat sjukvårdspersonal och de fann att 

första mötet med patienten var avgörande för huruvida patienten ville fortsätta kontakten med 

vården. Det var viktigt att sjukvårdspersonalen visade på nyfikenhet och genuint intresse för 

patienten och dennes perspektiv. Detta kunde med fördel göras genom att använda 

motiverande samtal. Sjukvårdspersonalen ville att patienterna kände sig sedda, blev lyssnade 

på, respekterade och bemötta utan fördomar. Henselmans och medarbetare (2014) fann i sin 

studie angående patienters utbildning, att patienter med låg utbildning inte bara agerade 

annorlunda utan kände sig mindre bekväma och uppfattade fler hinder i kommunikationen. 

Sheridan och medarbetare (2015) kom i sin studie fram till att patienter kände sig ignorerade i 

kontakten med sjuksköterskan och att sjuksköterskan kunde ge uttryck för att besitta all 

kunskap om patienten och sjukdomen. 

Patienter uppskattade när en läkare klev ur rollen och blev mänsklig genom att visa sina 

begränsningar och sågs av en del patienter inte bara som en läkare utan som en coach (Pomey 
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et al., 2015). Sagsveen och medarbetare (2018) menar att det var viktigt att lyssna på 

patienternas problem, även problem som inte hade med kronisk sjukdom att göra, innan de 

hänvisades vidare för eventuell hjälp. Sefcik och medarbetare (2018) fann i sin studie att 

patienterna upplevde att en hängiven sjuksköterska var en betydande faktor för en förbättrad 

egenvård. 

Något som patienterna upplevde som hinder för egenvård var att träffa flera olika vårdgivare 

(Holden et al., 2015). Kristensen och medarbetare (2018) fann i sin studie att majoriteten av 

deltagarna uppskattade den långa relationen med husläkaren som stöd i att hantera deras 

kroniska sjukdomar. Husläkarens tidigare kunskap om vad som stod i journalen, socialt 

sammanhang, personliga värderingar och preferenser ökade det ömsesidiga förtroendet och 

gav vissa patienter en fast bas i sjukvårdssystemet. 

Sheridan och medarbetare (2015) beskriver att det var svårt för patienterna att fatta beslut när 

de fick icke samstämmig information från olika kliniker eller från samma klinik, då 

sjukvårdspersonalen ändrade sig över tid. En dålig information på många nivåer ökade 

behovet av att upprepa tidigare information (Sheridan et al., 2015). Sjuksköterskans insatser, 

genom att till exempel ringa upp patienter och fråga hur de mådde och följa upp eventuella 

mål för patienternas egenvård betydde mycket för patienterna (Sefcik et al., 2018). 

Individanpassad vård genom delaktighet 

Van Dongen och medarbetare (2016) fann i sin studie om interprofessionella team-möten, att 

det är viktigt att både professionella och patienter/anhöriga är förberedda inför ett möte. 

Studien visar att många patienter/anhöriga uppskattade att aktivt medverka i mötet och att 

deras åsikter togs till vara under mötet. För patienten var det viktigt att patient och 

sjukvårdspersonal kände varandra väl. Om det inte fanns ett förtroende blev detta ett hinder 

då patienter inte ville eller vågade dela information (van Dongen et al., 2016). För att öka 

motivationen hos patienterna var det viktigt att sjukvårdspersonalen involverade dem som 

lika parter (Pomey et al., 2015; Sagsveen et al., 2018) därmed ökade chanserna att patienterna 

lyckades med det de föresatt sig. Det förväntades att patienterna tog ansvar och talade om vad 

de behövde (Sagsveen et al., 2018). I en studie av Isaksson och medarbetare (2015) som 

handlar om vilket egenvårdsstöd patienter med diabetes behöver framkom att även de 

patienter som haft sjukdomen i flera år behövde/ville ha mer stöd, framförallt gruppsupport. 

Och i en kvantitativ studie från Hong Kong sågs att patienter som involverades att ta sina 

egna beslut i egenvården nådde sina mål snabbare (Lai-Sheung Cheng, 2017). 
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I en studie av O´Leary och medarbetare (2016) framkommer att patienter önskar att tips från 

sjukvården var mer personliga och inte bara bestod av standardfraser. Sagsveen och 

medarbetare kom i sin studie fram till att sjukvårdspersonal arbetade efter fyra teman för att 

patienterna med kroniska sjukdomar skulle engagera sig vid hälsokontroller och 

hälsoutbildningar. Dessa teman var att involvera patienterna genom motiverande samtal, att 

bygga en god och förtroendefull relation med patienten, bedöma och justera åtgärder efter 

patientens behov och livssituation och att stärka patientens äganderätt och delaktighet i 

livsstilsförändringsprocessen (Sagsveen et al., 2018). Mulder och medarbetare (2014) belyser 

mötet där sjuksköterska och patient pratar förbi varandra. Ett möte där sjuksköterskan 

använde slutna frågor, ignorerade underliggande information, uppfattningar och känslor. Att 

sjuksköterskan gav råd utan att inkludera patienten, utan att se möjligheter för patienten att 

omsätta råden i sin vardag (Mulder et al., 2014). I Sheridan och medarbetares (2015) studie 

gav patienter uttryck för att de ville få information på ett sätt som kändes relevant för dem, 

och om de fick en broschyr ville de bli tillfrågade om de förstod innehållet och vid 

receptförskrivning ville patienten få information om läkemedlets verkan.  

I en studie av Lai-Sheung Cheng, (2017) där en grupp patienter fick öva sig i att sätta mål 

med sin egenvård uppnådde interventionsgruppen 88% av målen efter 4 veckor och 99% av 

målen efter 24 veckor jämfört med kontrollgruppen vars värden var 54% respektive 68% för 

samma tidsperiod. I van Dongen och medarbetares (2016) studie om hur sjukvårdspersonal 

och patienter upplevde team-möten framkom att en aktiv attityd hos patienten gjorde det 

lättare att formulera mål och överenskommelser och att en offensiv attityd försvårade mötet. 

Att få patienten att ta ansvar för sin egen plan, mål och liv ansågs motivera patienten och öka 

chanserna att lyckas med det den föresatt sig (Sagsveen et al., 2018). Mulder och medarbetare 

(2014) fann i deras studie att sjuksköterskan föreslog ett mål utan att patienten var delaktig 

och hinder bekräftades av sjuksköterskan som ett problem men strategier för att ta sig förbi 

dem utvecklades inte. Återbesök var en standardfunktion och skedde enligt rutin (Mulder et 

al., 2014). Sjukvårdspersonalen i Sagsveen och medarbetares (2018) studie upplevde att det 

var viktigt för patienterna att vara involverade i sin egenvård och dess målsättning med 

personalen som lika parter. 
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DISKUSSION 

Eftersom förekomsten av en eller flera kroniska sjukdomar ökar i befolkningen, ökar även 

behovet av sjukvård hos dessa patienter. Syftet med litteraturstudien var att undersöka vad 

som kan påverka motivationen till egenvård vid kronisk sjukdom och vad sjuksköterskan kan 

göra för att främja patientens egenvård. Resultatet visar att det fanns flera teman som 

påverkar motivationen till egenvård vid kronisk sjukdom. Dessa var ekonomiska 

förutsättningar och tid, betydelsen av sociala nätverk, betydelsen av kunskap, attityder till 

sjukdom och livsstil och psykiska och fysiska faktorer som påverkar motivationen. Angående 

sjuksköterskans roll för att främja egenvården framkom två teman som handlar om 

sjuksköterskans möte med patienten och individanpassad vård genom delaktighet.  

Resultatdiskussion 

Ekonomiska förutsättningar och tid 

Egenvården vid kroniska sjukdomar sköts till stor del av patienten själv oavsett var hen bor 

och den personliga ekonomin har betydelse för möjligheten att välja exempelvis hälsosamma 

kostvanor, ta sig till affärer och träningsmöjligheter (Coventry et al., 2014; Jowsey et al., 

2015; Kristjansdottir et al., 2018; Newton et al., 2015).  Folkhälsomyndigheten (i.d.) betonar 

vikten av att äta hälsosamt och att regelbundet utöva fysisk aktivitet som främjande för god 

hälsa och välbefinnande. Rogers och medarbetare (2015) fann i sin studie att samhällets 

utformning hade betydelse för möjligheten att utöva egenvård. I studien framkommer att 

individen påverkas av beslut som tas på politisk nivå. I samhället idag finns olika tillgång till 

resurser, till exempel placering av matställen, transport- och motionsmöjligheter, hälsosam 

mat, boende och hälsoutbildning. Ohälsosamma livsmedel med högre socker- och fettinnehåll 

säljs ofta till ett billigare pris och placeras i butiken så att de kan bli svåra att motstå. Detta 

leder till att det för individen krävs stort personligt ansvar för att göra hälsosamma val. Enligt 

SDT skapas det optimala läget för utveckling och välbefinnande när förutsättningarna och 

miljön runt personen är goda och det motsatta kan resultera i tillbakagång i utveckling och 

ohälsa (Lindwall, Stenling & Weman Josefsson, 2019; Ryan & Deci, 2000).  

Att utföra egenvård har visat sig vara tidskrävande (Holden et al., 2015; Pomey et al., 2015). 

Tid måste avsättas för registrering av mätvärden exempelvis blodsocker och vikt och därpå 

eventuella justeringar i behandlingen relaterat till mätvärdena. Som Lindwall och Weman 

Josefsson (2019) skriver handlar det om aktiviteter som måste utföras över lång tid för att ge 

positiva hälsoeffekter. Och Jaarsma och medarbetare (2017) fann i sin litteraturstudie att 
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patienten inte alltid lyckades integrera egenvården i sitt dagliga liv eller göra det till en vana 

(trots att sjuksköterskan gav råd om egenvård). Att finna lösningar som förenklar det dagliga 

livet vid kronisk sjukdom är en utmaning för både patient och sjukvård. 

Betydelsen av sociala nätverk 

Stöd från familj och vänner ansågs i de flesta fall öka motivationen till egenvård. Att få 

umgås och byta erfarenheter med andra personer i liknande situation var viktigt (Jowsey et al. 

2015; Kristensen et al., 2018). Att delta i motionsgrupper/stödgrupper gav glädje på grund av 

det sociala sammanhanget (Jowsey et al., 2015; Kosteli et al., 2017; Sefick et al., 2016). I 

sjuksköterskans ansvarsområde ingår det att stärka patientens och närståendes egenvård och 

inflytande. Detta kan ske genom att sjuksköterskan planerar och genomför utbildningsinsatser 

i dialog med patienter och närstående (Svensk sjuksköterskeförening, Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska, 2017).  

Anhöriga kunde uppleva det krävande att vårda en närstående och de anhöriga kunde känna 

sig överväldigade av utmaningen som hade ålagts dem och att det var stressande och 

uttröttande (Holden et al., 2015; Sullivan et al., 2016). Författarna till den här litteraturstudien 

upplever att sjukvården idag ofta tar för givet att anhöriga ska träda in och hjälpa till med 

egenvård då patienten själv saknar förutsättning. Här finns en koppling till Orems teori om 

egenvårdsbrist vilken uppstår när egenvårdskapaciteten är mindre än egenvårdskraven. 

Patienten är med andra ord inte själv i stånd att utföra egenvård som tillgodoser samtliga 

egenvårdsbehov. Hur anhöriga tar beslutet att bli anhörigvårdare är okänt (Sullivan et al., 

2016). I Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 6 (2013) framgår att någon omvårdnadplikt inte 

finns inskriven i äktenskapsbalken. Makar bör därför själva kunna avgöra i vilken omfattning 

hen vill hjälpa till med sin partners personliga omvårdnadssysslor. Den som gör 

egenvårdsbedömningen måste se till den närståendes situation och väga in behov av stöd och 

hjälp från hälso- och sjukvården. Denna bedömning måste uppdateras fortlöpande 

(Socialstyrelsen, i.d.). 

Betydelsen av kunskap 

Egenvård vid kronisk sjukdom handlar ofta om livsstilsförändringar (Socialdepartementet, 

2014) och om egenvården inte sköts tillfredsställande kan det medföra sämre livskvalité för 

patienten (Wilson et al., 2016). För att patienten ska kunna utföra sin egenvård krävs kunskap 

om sjukdomen, om eventuella komplikationer och vilka egenvårdsåtgärder som ska utföras. 

Då måste sjukvårdspersonal använda ett språk som patienten förstår (Jowsey et al., 2015; 
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Kristensen et al., 2018; Kristjansdottir et al., 2018; Mulder et al., 2014). Patienten behöver 

även lära känna sig själv, sina begränsningar och hur det är att leva med sin sjukdom, sina 

symtom och behandling (Pomey et al., 2015; Chen et al., 2017). En förutsättning är att 

patienten har fått den information som behövs för att hen ska kunna fatta välgrundade beslut 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016) och att den informationen inte varit generell utan 

personlig och att patienten har haft möjlighet att diskutera (O´Leary et al., 2016; Sheridan et 

al., 2015). 

Jaarsma och medarbetare (2017) såg i sin litteraturstudie att kunskap om egenvård har visat 

sig vara nödvändigt men inte tillräckligt för att ändra egenvårdsbeteende. Det handlar om att 

använda informationen och sätta den i ett sammanhang. Även Spaling och medarbetare 

(2015) kom i sin studie fram till att trots att patienter ofta påstods ha vetskap om 

rekommendationer angående egenvård rapporterade de också svårigheter att implementera 

detta i sitt dagliga liv. Detta kan bero på avsaknad av motivation eller närvaro av 

omständigheter såsom pressad ekonomi (Coventry et al., 2014; Jowsey et el., 2015; Newton 

et al., 2015; Kristjansdottir et al., 2018) och befintligt socialt nätverk (Coventry et al., 2014; 

Holden et al., 2015; Isaksson et al., 2015; Janevic et al., 2014; Jowsey et al., 2015; Kosteli et 

al., 2017; Kristensen et al., 2018; Kristjansdottir et al., 2018; Newton et al., 2015; Pomey et 

al., 2015; Sefcik et al., 2016; Sullivan et al., 2016).  

Enligt SDT är det inte tillräckligt att endast uppfylla behovet kompetens utan även behoven 

av autonomi och tillhörighet behöver uppfyllas för att patienten ska uppnå motivation. Det 

gäller att patienten känner att beteendet utgår från patienten själv och hens egna val och inte 

att någon annan bestämt vad hen ska göra (Lindwall, Stenling & Weman Josefsson, 2019; 

Ryan & Deci, 2000). 

Attityder till sjukdom och livsstil 

Patienter har olika attityd till sin sjukdom. Kristjansdottir och medarbetare (2018) skriver om 

patienter som fokuserade på det positiva. De var envisa, uthålliga, självdisciplinerade och såg 

sin sjukdom som en utmaning istället för ett problem. Och Jaarsma och medarbetare (2017) 

såg i sin litteraturstudie att om patienten tidigt såg tydliga fördelar med egenvården kunde 

motivationen öka och att vanor och dagliga rutiner visade sig ha en kraftfull påverkan. Andra 

patienter hade inte förmåga att ändra på invanda levnadsmönster även om de ville och kände 

till varför ändringar behövde ske (Holden et al., 2015; Kristensen et al., 2018). Orem menar i 

sin teoris huvudtes att människor i allmänhet har både den förmåga och motivation som krävs 
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för målinriktad handling i syfte att tillvarata och främja sin egen hälsa och förebygga 

sjukdom, eller att utföra åtgärder som motverkar sjukdom (Kirkevold, 2000).  

För sjuksköterskan är det viktigt att se till helheten runt patienten och i vilket sammanhang 

patienten befinner sig. Trots bästa förutsättningar finns ingen garanti för god egenvård utan 

slutligen är det patienten själv som måste ha motivation till förändring.  

Psykiska och fysiska faktorer som påverkar motivationen 

Trötthet och depression kunde utgöra ett hinder för egenvård (Coventry et al., 2014; Holden 

et al., 2015; Jowsey et al., 2015; Kristensen et al., 2018). Patienter kunde exempelvis utebli 

från planerade besök i sjukvården (Janevic et al., 2014). Kristensen och medarbetares (2018) 

studieresultat visar att mental ohälsa överskuggar de somatiska sjukdomarna. Och Jaarsma 

och medarbetare (2017) beskriver att svårigheter med följsamhet till egenvård bland annat 

kan bero på brist på uppfattat behov av egenvård och brist på motivation. Det är därför 

nödvändigt att sjuksköterskan reflekterar över vad som gör att en patient inte genomför sin 

egenvård. Sjuksköterskan kan behöva hjälpa patienterna att skilja på olika sjukdomssymtoms 

ursprung och behöver vara uppmärksam på patienternas psykiska hälsa. Troligtvis behöver en 

eventuell depression behandlas och förbättras innan patienten kan ta emot råd om egenvård 

för andra kroniska sjukdomar. 

Kosteli och medarbetare (2017) fann att en känsla av rädsla eller förlägenhet var anledning 

till att patienter valde att inte deltaga i stödgrupper eller motionsgrupper. Det skulle då kunna 

vara lämpligt med stödjande personer som har till uppgift att följa med patienten till 

aktiviteten. En sådan stödjande person beskrivs i en artikel av Langer och medarbetare 

(2014). Den stödjande personen i artikeln var sjuksköterska, men hennes uppgift var inte 

kopplad till sjukvården specifikt utan hon hade en stödjande och motiverande uppgift att 

uppmuntra och vid behov följa med patienten till olika aktiviteter. Patienterna upplevde detta 

positivt då sjuksköterskan gav dem en känsla av självbestämmande och ansvar för sitt 

handlande. Enligt SDT ska sjuksköterskan tillsammans med patienten diskutera de främjande 

faktorer som finns tillgängliga, inte bara hos patienten utan även i dess omgivning (Lindwall, 

Stenling & Weman Josefsson, 2019). 

Sjuksköterskans möte med patienten 

Sjukvårdens första möte med patienten kan vara avgörande för fortsatt kontakt (Sagsveen et 

al., 2018). Den här litteraturstudien har kommit fram till att det var viktigt för patienten att 

sjuksköterskan visade på nyfikenhet, genuint intresse, var närvarande och lyssnade på 
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patienten ur dennes perspektiv (Pomey et al., 2014; Sagsveen et al., 2018; van Dongen et al., 

2016). Att arbeta med personcentrad vård innebär att hälso- och sjukvården sätter personen 

som har behov av vård i centrum framför sjukdom, symtom eller tecken på ohälsa, visar 

öppenhet och vilja att lyssna på personens egen berättelse och mål för sin nuvarande situation 

(Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet & Dietisternas riksförbund, 

Personcentrad vård - en kärnkompetens för god och säker vård, i.d.). Även Jansen och 

medarbetare (2009), vilka undersökte hur patient och sjuksköterska interagerade vid 

konsultation fann att det var viktigt att skapa en tillmötesgående och positiv miljö vid 

besöket. Det motsatta besöket beskrivs av Mulder och medarbetare (2014) som i sin studie 

fann att sjuksköterskan och patienten pratade förbi varandra och Henselman och medarbetare 

(2014) fann sin studie att patienter med låg utbildning kunde känna sig obekväma och 

uppfatta hinder i kommunikationen. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

står att sjuksköterskan ska verka för en öppen dialog genom att möta patienten med respekt 

utifrån dennes förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). ICN:s etiska kod bör 

genomsyra mötet mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan har också ett ansvar att 

stödja och vägleda medarbetare till att utveckla högre etisk medvetenhet. 

Pomey och medarbetare (2015) skriver i sin artikel att det var viktigt att vården tog sig tid 

med patienten. Andra studier tar upp betydelsen av kontinuitet för patienten (Holden et al., 

2015; Kristensen et al 2018; Sheridan et al., 2015). Sjuksköterskan ska anpassa 

egenvårdsstödet till varje patients behov (van Dongen et al., 2016), något som underlättas vid 

kontinuitet, då möjligheten för sjuksköterskan att lära känna patienten och dennes 

förutsättningar ökar. Då kan besökstiden användas för det som är aktuellt och 

egenvårdsprocessen kan gå framåt. En fråga vi kan reflektera över är om det finns möjlighet 

för det i dagens sjukvård, där allt ska gå mycket snabbt och det finns en brist på 

sjuksköterskor.  

Med tanke på betydelsen av fysisk aktivitet, kost och egenvård för behandlingen vid kronisk 

sjukdom och förebyggande av dess komplikationer som beskrivs i bakgrunden 

(Folkhälsomyndigheten, i.d.; Socialdepartementet, 2014) är det oroväckande att Aung et al., 

(2013) i sin studie kommit fram till att följsamheten till riktlinjer för exempelvis blodprover 

och blodtryck var goda men uppföljning av fysisk aktivitet och annan egenvård var låg.   
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Individanpassad vård genom delaktighet 

Sagsveen och medarbetare (2018) kom i sin studie fram till att det var viktigt att stärka 

patienternas känsla av att äga och delta i livsstilsförändringsprocessen. Detta passar väl in i 

litteraturstudiens teoretiska referensram för motivation, SDT, där autonomi, kompetens och 

tillhörighet anses vara de tre grundläggande behoven för att främja motivation (Lindwall, 

Stenling & Weman Josefsson, 2019). Alvarez och medarbetare (2016) kom i sin studie fram 

till att vårdpersonal har en viktig roll när det kommer till patientens engagemang i egenvård. 

Genom att sjuksköterskan stärker patientens autonomi, det vill säga får patienten att känna att 

den kan välja och ha kontroll över vad den gör (Lindwall, Stenling & Weman Josefsson, 

2019; Ryan & Deci, 2000), ger patienten den kunskap som behövs för att kunna ta bra beslut 

angående egenvården (Svensk sjuksköterskeförening, Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska, 2017) och ger patienterna en känsla av tillhörighet genom gruppträffar som 

kan ge meningsfulla kontakter och socialt umgänge (Jowsey et al., 2015; Kosteli et al., 2017; 

Kristjansdottir et al., 2018; Pomey et al., 2015; Sefcik et al., 2016) så skulle kanske fler 

lyckas med sin egenvård. 

Att få patienten att ta ansvar för sin egen plan, mål och liv ansågs motivera patienten och öka 

chanserna att lyckas med det den föresatt sig (Sagsveen et al., 2018; Lai-Sheung Cheng, 

2017; van Dongen et al., 2016). Det stämmer överens med tidigare resultat där Jaarsma och 

medarbetare (2017) fann att patienterna behöver kunna planera, sätta upp mål och ta beslut. 

Vid personcentrerad vård ska patienten ses som beslutskapabel, värdefull och en jämbördig 

samarbetspartner i planering, utförande och uppföljningar av vård och omsorg (Svensk 

sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet & Dietisternas riksförbund Personcentrad 

vård - en kärnkompetens för god och säker vård, i.d.). I Orems teori om egenvårdsbalans S-

CDTN, beskrivs en relation mellan människors förmåga till egenvård och det 

egenvårdsbehov/krav som finns. Enligt teorin är människor i stort sett kapabla att tillgodose 

sina egna behov och endast i undantagsfall behövs professionell hjälp (Kirkevold, 2000). 

E-hälsa är ett komplement till konventionell vård och i progress. Tillägget av “e” i e-hälsa 

indikerar att användning av digital teknik kan öka möjligheten att uppnå en god, jämlik och 

tillgänglig hälsa för alla i samhället (Svensk sjuksköterskeförening, Strategi för 

sjuksköterskors arbete med eHälsa, 2014). E-hälsa innebär att den nya tekniken används för 

att hjälpa patienter att hantera sin kroniska sjukdom. Detta kan ske genom exempelvis appar i 

smarta telefoner. I en studie om e-hälsa beskrivs att patienter som själva tar beslut om vilket 
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hälsomål de vill prioritera visar högre benägenhet att fullfölja dessa jämfört med deltagare 

som fick målen tilldelade sig (Plaete, Crombez, DeSmet, Deveugele, Verloigne & 

DeBourdeaudhuij, 2015). Detta har också setts i Lai-Sheung Chengs studie från 2017 och i 

studier om SDT (Ryan & Deci, 2000). I Lai-Sheung Cheng studie från 2017 var resultatet att 

patienter som själva medverkat till att sätta upp mål för sin egenvård var mer benägna att nå 

målen. Sjuksköterskan kommer kanske på sikt få ändra sin uppgift från att vara 

problemlösare till att bli facilitator och coach för patienten. 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturstudie. Sökningsprocessen inleddes med 

hjälp av bibliotekarie och sökning efter artiklar skedde i PubMed. En mindre sökning i 

CINAHL resulterade inte i några artiklar som besvarade syftet. Resultatet av litteraturstudien 

kan ha blivit annorlunda vid en större sökning i CINAHL. 

Urval 

I litteraturstudien inkluderades 17 stycken kvalitativa och 3 stycken kvantitativa artiklar. Att 

det föll sig så kändes naturligt då egenvård och motivation handlar mycket om känslor och 

upplevelser som kanske bäst beskrivs genom kvalitativa forskningsmetoder. De kvalitativa 

artiklarna granskades avseende vetenskaplig kvalitét genom att använda Forsberg och 

Wengströms granskningsmall (Forsberg & Wengström, 2017). Förutom poänggivning för Ja-

svar borde poäng också givits för till exempel tydligt angivet syfte i artiklarna. Samtliga 

inkluderade artiklar har ett tydligt angivet syfte. De kvantitativa artiklarna 

kvalitetsgranskades med hjälp av en bedömningsmall från Carlsson och Eiman (Carlsson & 

Eiman, 2003). Denna mall är en sammanslagning av flera olika mallar och var lätt att tyda 

och hade ett tydligt poängsystem.  

Forskningsetiska överväganden 

Vid sammanställning av denna litteraturstudie har författarna försökt att inta ett neutralt 

förhållningssätt och redovisat resultatet så som det beskrivits i artiklarna, även om detta inte 

överensstämt med författarnas egna åsikter.  
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Styrkor och svagheter med litteraturstudien 

En styrka med litteraturstudien är att artiklarna som resultatet är baserat på är nyligen gjorda 

och höll hög vetenskaplig kvalitét. Ytterligare en styrka är att vara tre författare som läst 

igenom materialet, diskuterat och enats om gemensamma teman för resultatet. 

En svaghet med litteraturstudien är att de flesta studierna är genomförda i länder som har ett 

annat sjukvårdssystem och andra benämningar på sjukvårdspersonal jämfört med Sverige. 

Författarna till den här litteraturstudien har haft en svensk sjuksköterska på en vårdcentral 

eller sjukhusmottagning i tankarna och försökt applicera resultatet i artiklarna på hur hen kan 

arbeta för att främja egenvården för kroniskt sjuka.  

Vid sökning på MeSH termen för kroniska sjukdomar i stort blev urvalet av artiklar mycket 

brett. Begränsning gjordes till diabetes typ 2, KOL, astma och kardiovaskulär sjukdom. Det 

kan eventuellt ha varit till fördel att ha begränsat sökningen ytterligare.  

Behov av vidare forskning 

Sammantaget visar resultatet av litteraturstudien att sjuksköterskan har en viktig roll i att 

stödja patienten i egenvården vid kronisk sjukdom. Ytterligare forskning kan behövas för att 

ta reda på vilka specifika kunskaper och färdigheter sjuksköterskan behöver i sitt arbete för 

att coacha patienter till autonomi, kunskap och delaktighet. 

Slutsats 

Motivation kan komma både inifrån och utifrån. De socio-ekonomiska förutsättningarna har 

stor inverkan på motivationen till egenvård och sjuksköterskan har en viktig roll för att främja 

egenvården hos patienten. 
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                         Bilaga 1 

 

Resultatmatris. 

Författare, 

Land, År 

Titel Syfte Metod Resultat Bedömd 

vetenskaplig 

kvalitet 
Chen A T, Kaplan S J 

& Carriere R 

 

USA 

2017 

 

 

A constant 

conversation: tuning 

into and harmonizing 

the needs and 

priorities of the body 

and mind 

 

Syftet var att undersöka 

hur människor anpassar 

sig till och hanterar flödet 

av information från sina 

kroppar för att hantera 

hälsa. 

 

Kvalitativ metod 

Utvecklade en plattform på en 

offentlig webb-plats där 

deltagarna med kroniska 

sjukdomar som krävde 

egenvård bidrog till en 

diskussion om ämnen som rör 

“kroppslyssning” och 

kroppsmedvetenhet.  

Pågick i 10 veckor. Varje 

vecka presenterades det nytt 

ämnet. 

Fanns moderator för varje 

vecka, 4 totalt. 

Kvalitativ analysmetod 

baserad på “grounded-theory”. 

Skapade kategorier från data 

och analyserade samband 

mellan nyckelkategorier. 

Ålder: från 21 år 

Rekrytering via sociala 

medier, universitetsregister, 

flygblad. 

234 deltagare registrerade sig. 

Deltagare o moderatorer skrev 

431 inlägg. 28 deltagare skrev 

i forumet. 

Resultatet indelades i följande kategorier 

1.Lära sig “språket” 

2. Erkänna och följa gränser 

3. Uppleva emotionell trötthet o förtvivlan 

4. Reglera kanalen genom filtrering 

5. Flytta från konflikt till kommunikation 

6. Finna sig i en obehaglig acceptans 

 

 

 

Hög 

Coventry P A., Fisher, 

L., Kenning C., Bee P 

& Bower P 

Storbritannien 

2014 

 

Capacity, 

Responsibility, and 

motivation: a critical 

qualitative evaluation 

of patient and 

practitioner views 

about barriers to self-

Att undersöka patienter 

och sjukvårds-

personalens syn på 

faktorer som påverkade 

egenvård av kroniska 

sjukdomar 

 

Kvalitativ metod. 

Deltagare: 20 personer av en 

grupp på 1500 patienter från 

fyra olika vårdcentraler i 

Manchester samt 15 

sjukvårdspersonal från fyra 

olika vårdcentraler och 5 

Resultat indelat i 3 teman:  

1-Kapacitet: Sociala tillgång och ekonomiska resurser, samt tid för att 

kunna vara delaktig i sin egenvård. Även kunskaper om sin sjukdom och 

fysisk och emotionell energi. 

2-Ansvarstagande: Graden av egenvård och deltagandet i att lära sig och 

praktisera olika metoder för ett bättre hälsotillstånd samt livskvalitet. 

Hög 
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 management in people 

with multimorbidity 

 

sjukvårdspersonal från tre 

andra sjukvårdsinriktningar. 

Bortfall: Av 1500 patienter 

svarade 516 patienter att de 

kunde vara med i 

undersökningen. Av denna 

grupp 222 patienter gick med 

på att intervjuas. Från denna 

grupp valdes 20 patienter. 

Inklusionskriterier: patienterna 

valdes enligt (IMD) 

poängmodell, dvs patienter 

med två eller flera typer av 

kroniska sjukdomar med olika 

åldrar och kön och olika 

sociala bakgrund. 

Exklusionskriterier: De som 

hade bara en typ av kronisk 

sjukdom 

20 sjukvårdspersonal, valdes 

från olika yrkeskategorier, 

samt hur många år de hade 

varit verksamma inom sitt 

yrke. 

3-Motivation: Fullt engagemang i egenvård sker endast om patienten har 

motivation att komma över hinder och utveckla egenvården till att 

inkludera alla uppgifter, inte bara att ta medicin. Depression sågs som det 

största hindret för motivation, liksom socioekonomisk berövning.  

. 

 

Henselmans I, 

Heijmans M, 

Rademakers J & van 

Dulmen S 

 

Nederländerna 

2014  

 

 

 

Participation of 

chronic patients in 

medical consultations: 

patients´ perceived 

efficacy, barriers and  

interest in support. 

 

Syftet är att undersöka 

patienters upplevda 

effektivitet i 

kommunikation med sin 

huvudsakliga vårdgivare 

och omfattningen och 

naturen av upplevda 

barriärer för deltagande; 

(ii) patientens 

godkännande av 

patientinriktat 

kommunikationsstöd av 

varierande modalitet 

(beskaffenhet) och 

intensitet; och (iii) 

korrelationer av upplevd 

effektivitet och barriärer, 

med betoning på 

Kvantitativ metod 

Frågeformulär skickades till 

1669 patienter, 1373 

returnerade (82,3% 

svarsfrekvens) av dessa 

inkluderades 1314 pat.  

Inkluderades om man 

uppfyllde åtminstone 1 

variabel av huvudintresse. Alla 

fick pappersfrågeformulär, 

blev erbjuden formulär online. 

Några tillfrågades per telefon 

r/t svårigheter att skriva/läsa. 

Tydliga skalor o kalkylerade 

målpoäng. Frågor om socio-

demografiska förhållanden, 

kliniska(sjukdom), personliga 

egenskaper. Beskrivet i 

tabeller.  

Resultat 

Hälften av patienterna såg inget hinder i samspelet med sin 

huvudvårdgivare. 

Mest frekventa hinder ”ville inte vara besvärlig”, “uppfattningen att det 

finns för lite tid”, “minns ämnen endast efteråt”. Vidare, “rädsla för 

svaret på min fråga”, såg upp till doktorn”, “kände sig generad över ett 

ämne”, “förväntade sig irriterat/förargat svar av vårdaren”. 

Patient som träffade sjuksköterska rapporterade färre hinder än de som 

träffade läkare/medicinsk specialist. Patient som träffade sjuksköterska 

bedömde sig ha mindre behov av en “frågelista” för personligt bruk el 

lämnad i förväg till läkare, om att förbereda sig inför o kommunicera vid 

besöket. Patienten fann det lättare att prata m sjuksköterska. 

Rapporterade mindre ofta att det “fanns för lite tid”. Kvinnliga patienter 

och patienter med lägre utbildningsnivå var mer villiga att rapportera 

hinder än manliga patienter eller patienter med högre utbildningsnivå. 

Sjukdomar i mag/tarmkanalen ökad oddsen att rapportera hinder. Svårt 

att veta om upplevelsen av att det finns för lite tid är subjektiv, objektiv 

el en kombination av båda. Patienter med låg utbildning inte bara agerade 

Hög 



   
 

  35 
 

tvärvetenskapliga 

skillnader. 

 

Deskriptiv statistisk: F-test, 

Kruskal-Wallis, Mann-

Whtiney, Chi-squared test, 

ANOVA, Chohen´s. 

Signifkans. 

annorlunda utan kände sig mindre bekväma o uppfattade fler hinder i 

kommunikationen.  

Holden R J, Schubert C 

C & Mickelson R S. 

 

USA 

2015 

 

 

 

The patient work 

system: An analysis of 

self-care performance 

barriers among elderly 

heart failure patients 

and their informal 

caregivers 

 

Att tillämpa en 

systemmodell för att 

undersöka patientens 

utförande av egenvård 

och att mer specifikt 

använda en “mänsklig 

faktor systemmodell” för 

att förstå “naturen” och 

förekomsten av hinder till 

egenvård hos äldre 

hjärtsviktspatienter och 

deras informella 

vårdgivare. 

Kvalitativ metod. 

Data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer, 

observationer, enkäter och 

journaler hos 30 stycken 

patienter och 14 stycken 

informella vårdgivare. 

Informationen sammanställdes 

sedan genom triangulering. 

 

Resultatet delades in i 5 teman:  

1.Personliga hinder hos patienten:  

2.Hinder med avseende på humör och mental hälsa 

3.Hinder med avseende på personliga begränsningar: 

4.Personliga hinder – andra aktörer (informella vårdgivare etc.) 

5.Egenvårdsppgiftens svårigheter/hinder 

 

Hög 

Isaksson U, Hajdarevic 

S, Abramsson M, 

Stenvall J & Hörnsten 

Å 

 

Sverige 

2015 

 

 

Diabetes 

empowerment and 

needs for self-

management support 

among people with 

type 2 diabetes in a 

rural inland 

community in 

northern Sweden. 

Att beskriva 

uppfattningar och 

sammanslutningar av 

diabetes empowerment, 

egenvårdsförmåga och 

behov av 

självhanteringsstöd bland 

människor med typ 2 

diabetes i en 

glesbygdskommun i 

norra Sverige 

 

Kvantitativ metod. 220 enkäter 

skickades ut.159 enkäter 

besvarades. Bortfallet var 

28%. Medverkande 110 

stycken män och 49 stycken 

kvinnor. Medelålder 66 år. 

Antal år med diabetesdiagnos: 

medelvärde 11 år. Svar angavs 

på Likert skala respektive 

visuell analog skala. Analys 

genom SPSS. Chi-square-test, 

t-test och ANOVA.  

 

Resultatet visade signifikanta skillnader: 

Kvinnor och icke pensionerade (båda könen) ville ha mer egenvårdsstöd 

än män och pensionerade. Icke pensionerade upplevde också ett mindre 

stöd för egenvård från sjukvården än de pensionerade.  

Samboende personer rankade högre uppfattning av stöd från släktingar 

och ville också att släktingarna var mer involverade i sjukbesök jämfört 

med de ensamboende. 

De som var nydiagnostiserade (diagnos sedan 0-3 år tillbaka) med 

diabetes kände lika stort behov av gruppstöd som de med diabetes sedan 

10-15 år tillbaka. Medan grupperna med diagnos sedan 4-9 år och över 

15 år sedan inte kände lika stort behov. 

 

Hög 

Janevic M R, Ellis K R, 

Sanders G M, Nelson B 

W & Clark N M 

 

USA  

2014 

 

 

Self-management of 

multiple chronic 

conditions among 

African American 

women with asthma: a 

qualitative study 

 

Att få en djup förståelse 

för hur Afro-

Amerikanska kvinnor 

med astma uppfattar sina 

erfarenheter att hantera 

multipla kroniska 

sjukdomar 

 

Kvalitativ metod. 

Semi strukturerade intervjuer 

genomfördes med 25 syckent 

kvinnor. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades 

ordagrant. Analysen 

fokuserade på att hitta 

överbyggande teman inom 

prioritering av sjukdom, 

ömsesidiga effekter av astma 

och komorbida sjukdomar och 

hälsobeteenden som främjar 

flera sjukdomar. 

 

Resultatet delades in i 4 teman: 

1.Prioritering av sjukdomar 

2.Ömsesidiga effekter av astma och komorbida sjukdomar. 

3.Astmans effekter på andra sjukdomar. 

4.Egenvårdsbeteende som främjar flera sjukdomar. 

 

Hög 
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Jowsey T., Pearce-

Brown C., Douglas K. 

A. & Yen L  

Australien 

2015 

 

 

 

 

What motivates 

Australian health 

service users with 

chronic illness to 

engage in self-

management 

behaviour? 

 

Att beskriva vad som ger 

motivation för eller emot 

egenvård hos en varierad 

grupp av äldre 

australiensare med 

diabetes, kronisk 

hjärtsvikt eller kronisk 

obstruktiv lungsjukdom 

(KOL) och föreslå 

politiska insatser för att 

öka motivationen till 

egenvård hos patienterna 

effektivt. 

 

Kvalitativ metod 

Inspelade semi strukturerade 

intervjuer med 28 manliga och 

24 kvinnliga australiensare 

med minst en av sjukdomarna 

diabetes, KOL eller hjärtsvikt. 

Ålder 34-85 år. 

Dataanalys: ordagrant 

transkriberade intervjuer som 

innehållsanalyserades med 

avseende att hitta teman. 

Resultat indelat i: 

1. Interna positiva motivationsfaktorer  

2. Interna negativa motivationsfaktorer 

3. Externa motivationsfaktorer 

4. De-motivators (icke motiverande faktorer): 

 

Hög 

Kosteli M-C., 

Heneghan N.R., 

Roskell C., Williams S. 

E., Adab P., Dickens A. 

P., Enocson A., 

Fitzmaurice D A., Jolly 

K., Jordan R., 

Greenfield,S. 

&Cumming J 

Storbritannien 

2017 

 

Barriers and enablers 

of phsysicalactivity 

engagement for 

patients with COPD in 

primary care 

 

Att undersöka hinder och 

främjande av fysisk 

aktivitet vid kronisk 

obstruktiv lungsjukdom 

(KOL) inom primärvård 

 

Kvalitativ metod 

Semi-strukturerade intervjuer i 

4 fokusgrupper. Ålder 50-89 

år. 15 män, 11 kvinnor. Alla 

med olika grad av KOL. 

Dataanalys: de inspelade och 

nedskrivna intervjuerna 

analyserades genom att hitta 

teman 

 

Resultatet indelades i 4 teman: 

1.Personliga hinder för fysisk aktivitet 

2.Sociala hinder för fysisk aktivitet 

3.Personliga förmågor för fysisk aktivitet 

4.Sociala förmågor för fysisk aktivitet 

 

Hög 

Kristensen M A T, 

Guassora A D, Beiter 

Arreskov A, Waldorff 

F B & Hölge-Hazelton 

B 

 

Danmark  

2018 

 

 

 

“I´ve put diabetes 

completely on the 
shelf till the mental 

stuff is in place”. 

How patients with 

doctor-assessed 

impaired self-care 

perceive disease, self-

care, and support from 

general practitioners. 

A qualitative study 

Att undersöka 

erfarenheter av sjukdom 
och egenvård hos 

patienter vars 

egenvårdsförmåga (av 

husläkare) har bedömts 

som nedsatt, har en typ 2 

diabetes diagnos och 

andra samtida sjukdomar. 

Ett andra syfte är att 

utforska hur dessa 

patienter uppfattar 

husläkarens roll i 

stöttning av egenvården. 

Kvalitativ metod. 

15 av 18 utvalda patienter 

deltog i studien. Patienterna 

hade valts ut av husläkarna (12 

stycken) då de av dessa ansågs 

ha svårigheter att följa 

rekommenderad behandling. 

Deltagarna intervjuades. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ordagrant. 

Data analyserades sedan 

genom systematisk 

textkondensering. 

 

Resultatet indelat i 4 teman: 

1.Patienternas uppfattningar av egenvård 

2.Utmaningar med egenvård relaterad till den medicinska behandlingen 

3.Uppfattning om sjukdom 

4.Uppfattningar av husläkarens stöd i egenvården 

 

Hög 
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Kristjansdottir B O, 

Stenberg U, Mirkovic 

J, Krogseth T, Marte 

Ljoså T, Stange K C & 

Ruland C M 

 

Norge 

2018 

 

 

 

Personal strenghts 

reported by people 

with chronic illness: A 

qualitative study 

 

Att utforska vad 

människor med kronisk 

sjukdom beskriver som 

sina styrkor viktiga för 

deras hälsa och 

välbefinnande. 

 

Kvalitativ metod. 

Fokusgrupp- eller par- eller 

individuella intervjuer med 

semistrukturerade frågor. 

Totalt 39 deltagare (11 män), 

med KOL, kronisk smärta eller 

fetma. Ålder 31-71 år. 

Medelålder: 50 år. Analys 

genom kvalitativ 

innehållsanalys 

Resultatet kategoriserades i 3 teman: 

1.Interna styrkor 

2.Externa styrkor 

3.Egenvårdsstrategier 

 

Hög 

Lai-Sheung Cheng W 

 

Hong Kong 

2017 

 

 

 

The effects of mutual 

goal-setting practice 

in older adults with 

chronic illness 

 

Att undersöka om äldre 

vuxna med kronisk 

sjukdom rapporterade 

högre måluppfyllelse och 

ökad fysisk och mental 

hälsa efter en 

strukturerad 

målsättningsövning. 

 

Kvantitativ metod med 

kvasiexperimentell design. En 

kontrollgrupp bestående av 34 

patienter som fick råd från 

sjuksköterskan som vanligt 

och en interventionsgrupp 

bestående av 46 patienter, som 

satte mål för egenvården 

tillsammans med 

sjuksköterskan. 

Sjuksköterskorna i 

interventionsgruppen hade 

genomgått träning i att 

använda olika formulär för att 

sedan jobba med dessa 

tillsammans med patienten 

Bortfall kontrollgruppen 9 

stycken (26%) och 

interventionsgruppen 11 

stycken (24%). 

Resultatet mättes i: 

1.Måluppfyllelse 

2.Uppfattad funktionsnedsättning 

3.Uppfattat funktionellt hälsostatus 

4.Uppfattad självförmåga i hanterandet av kronisk sjukdom. 

Samtliga värden mättes vid baslinje, 4 veckor, 12 veckor och 24 veckor. 

 

Avseende måluppfyllelse var skillnaden mellan grupperna signifikant. 

Interventionsgruppen uppnådde 88% av målen efter 4 veckor och 99% 

efter 24 veckor. Kontrollgruppens värden var 54% respektive 68%.  

Resultat för nummer 2, 3 och 4 ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna. Inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna vad 

gällde nöjdhet. 

 

Hög 

Mulder B C, Belzen M 

V, Lokhorst A M & 

Woerkum C M J V 

 

Nederländerna 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality assessment of 

practice nurse 

communication with 

type 2 diabetes 

patients 

 

 

Syfte med denna studie 

var att undersöka om 

sjuksköterskors 

självhanteringsstöd till 

typ 2 diabetiker kan dra 

nytta av att tillämpa 

teoribaserad 

beteendeförändringsrådgi

vning. 5A s modellen 

användes för att bedöma 

om och hur 

sjuksköterskor tillämpar 

de fem nyckelelementen i 

själv hanteringsstöd i 

primärvården 

Kvalitativ studie. En 

observationsstudie utfördes för 

att utvärdera innehållet och 

kvalitén på kommunikationen 

om självhantering mellan 

sjuksköterskor och patienter 

under standard, kvartalsvisa 

konsultationer. 

Sex vårdcentraler i fyra olika 

områden i Holland deltog i 

studien. Uppgifterna samlades 

in i det privata 

konsultationsrummet hos 

diabetes-sjuksköterskan 

Resultat: Vid konsultation enligt 5 A-modellen framkom följande 

Assess-bedöma. Sjuksköterskan använde ofta slutna frågor. Ignorerade 

underliggande information, uppfattningar, känslor. 

Advise-råd. Oftast ospecifika. Grundade sig på medicinska snarare än 

beteende bedömning. 

Agree-hålla med. Sjuksköterskan föreslog ett mål och patienten fick 

hålla med. 

Assist-hjälpa. Hinder bekräftades av sjuksköterskan som ett problem, 

men strategier att ta hand om hindren utvecklades inte.  

Hög 
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Arrange-ordna. En standardfunktion, oavsett fick patienten ett återbesök 

enl. Rutin. Om besöket tidigarelades berodde det enbart på dåliga 

provresultat. 

 

Newton P., 

Asimakopoulou K., & 

Scambler S 

Storbritannien 

2015 

 

A Qualitative 

Exploration of 

Motivation to Self-

Manage and Styles of 

Self-Management 

amongst People 

Living with Type 2 

Diabetes 

Att undersöka 

deltagarnas egenvård och 

i synnerhet hur det 

påverkar deras dagliga liv 

och deras motivation att 

engagera sig i egenvård 

 

Kvalitativ metod 

Fokusgrupper och/eller 

enskilda semistrukturerade 

intervjuer och/eller open-

ended frågeformulär. Totalt 37 

medverkande med diabetes typ 

2 där 25 gjorde intervju, 6 

besvarade ett frågeformulär 

och 11 deltog i fokusgrupper. 

5 deltagare deltog i mer än 1 

metod. 

Dataanalys: ordagrant 

transkriberade intervjuer som 

innehållsanalyserades med 

avseende att hitta teman 

Resultatet indelades i 2 teman: 

1. Motiv till egenvård 

Oro för de förväntade effekterna av typ 2 diabetes. Fortsätta att må bra. 

Upprätthålla oberoende. Minska behovet av vårdpersonal. Förbättra 

livskvalitén. 

2. Modeller av egenvård 

Genom rutiner. Som en börda. Egenvård av typ 2 diabetes för att hålla 

sjukdomen i schack, undvika försämring och komplikationer. Egenvård 

genom delegering. Egenvård genom samverkan patient - sjukvård. 

Egenvård genom självständighet. 

 

Hög 

O´Leary K, Liu L, 

McClure J B, Ralston J 

& Pratt W 

 

USA  

2016 

 

 

 

Persuasive Reminders 

for Health Self-

Management 

 

Att utforska önskade 

övertalningsstrategier hos 

individer som är 

ansvariga för att hantera 

en kronisk sjukdom. 

Kvalitativ metod. 

Deltagande (participatory) 

design.  

23 deltagare uppdelade i 3 

grupper. Grupperna 

genomförde 3 workshops: 

collage, storyboards och 

cultural probes. 

Varje workshop videofilmades 

och transkriberades. Materialet 

analyserades sedan med syfte 

att hitta teman i hur människor 

får hjälp av påminnelser för att 

utföra hälsouppgifter och nå 

mål 

Resultatet sammanfattas i 4 teman: 

1.Introspektiv 

2.Socialt stöd 

3.Adaptiva påminnelser 

4.Symboliska påminnelser 

 

Medel 

Pomey M-P, Ghadiri D 

P, Karazivan P, 

Fernandez N & Clavel 

N 

 

Kanada 

2015 

 

 

 

Patients as Partners: A 

Qualitative  

Study of Patients´ 

Engagement in Their 

Health Care 

 

Denna studie syftar till 

att visa hur patienter ser 

sitt engagemang med 

vårdpersonal angående 

deras direkta vård   

 

Kvalitativ metod 

Grounded theory 

Intervjuer, semi-strukturerade. 

Alla frågor var designade att 

bli beskrivande. Intervjuguide 

för att kontrollera så att 

intervjulängd o flöde var 

korrekt.  

16 stycken digitalt inspelade 

intervjuer; 60-90 min. 2 

Resultatet indelades i följande teman 

1. Learning practices, lärande 

2. Assessment practices, bedömning 

3. Adaption practices, anpassning  
 

Hög 
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författare med vid varje 

intervju. Ingen intervju 

behövdes göras om.  

Efter 5 intervjuer växte 

koncept o kategorier fram.  

Urval finns beskrivet samt hur 

rekryteringen till studien gick 

till. Återkoppling av resultat 

till intervjugruppen. 

  

Sagsveen E, By Rise 

M, Grönning K & 

Bratås O 

 

Norge  

2018 

 

 

 

Individual user 

involvement at 

Healthy Life Centres: 

a qualitative study 

exploring the 

perspective of health 

professionals 

 

Att utforska hur Healthy 

Life Centres (HLC) 

professionella upplever 

användarmedverkan på 

ett individuellt plan och 

hur de beskriver själva 

involverandet av 

användaren i individ och 

gruppbaserad rådgivning 

och aktiviteter på HLC. 

Kvalitativ metod. 

Fyra fokusgrupp intervjuer 

med totalt 23 professionella.  

Data analyserades genom 

systematisk textkondensation. 

Resultatet från fokusgruppintervjuerna kan beskrivas i 4 teman:  

 

1.Involvera användare genom motiverande samtal (MI). 

2.Bygga en bra och förtroendefull relation med användaren. 

3.Bedöma och justera till användarens behov och livssituation. 

4.Stärka användarens äganderätt och delaktighet i 

livsstilsförändringsprocessen. 

 

Hög 

Sefcik J S, Petrovsky 

D, Streur M, Toles M, 

O´Connor M, Ulrich C 

M, Marcantonio S, 

Coburn K, Naylor M D 

& Moriarty H 

 

USA 

2016 

 

 

“In our corner”: A 

Qualitative 

Descriptive Study of 

Patient Engagement in 

a Community-Based 

Care Coordination 

Program 

 

Att utforska deltagares 

erfarenheter i HQP 

programmets och vilka 

faktorer de uppfattade 

som bidragande till deras 

fortsatta deltagande. 

Kvalitativ deskriptiv design. 

Datainsamling:  2 fokus 

intervjugrupper, sammanlagt 

20 st. äldre vuxna >65 år från 

2 olika geografiska områden i 

Pennsylvania, USA. 

 

Dataanalys: Intervjuerna 

spelades in och transkriberades 

ordagrant. Dataprogrammet 

Atlas.ti.7 användes för 

resultatanalys. 

 

Resultatet indelat i 3 teman: 

1.“In our corner”. HQP deltagarna tillskrev sitt fortsatta deltagande i 

programmet och förbättrade hälsoresultat genom att uppleva möjligheter, 

resurser, kamrater och klinisk personal inom en och samma inrättning. 

 

2.Tillfälle att lära och vara social.  
 

3.Hängivna/dedikerade sjuksköterskor 

Hög 

Sheridan N F, Kenealy 

T W, Kidd, J D, 

Schmidt-Busby J I G, 

Hand J E, Raphael D L, 

McKillop A M & H H 

Rea 

 

Nya Zeeland 

2015 

 

 

Patients´ engagement 

in primary care: 

powerlessness and 

compounding 

jeopardy 

 

Att ta reda på vad fattiga 

äldre vuxna med kroniska 

tillstånd som 

huvudsakligen tillhör 

etniska minoritetsgrupper 

säger att de vill ha från 

vården 

 

Kvalitativ studie 

42 djupintervjuer (hälften m 

kvinnor), ca 60 min 

Open-ended frågor, 

ämnesguide 

5 huvudområden för intervju 

1 Leva med kronisk sjukdom 

2 Interaktion med 

sjukvårdspersonal 

3 Information o 

kommunikation 

Resultatet indelades i följande teman:  
1.Främja relationen  
2.Möjliggöra själv-hantering  
3.Utväxling av information och beslutsfattande  
4.Hantera osäkerhet  
5.Svara på känslor  
 

 

Hög 
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 4 Att få healthcare service 

5 Egenvård 

Pilot innan. 

Intervjuer spelades in, 

översattes. Intervjuerna 

kodades. 

Urval beskrivet 

Bortfall beskrivet 

 

 
Sullivan B J, 

Marcuccilli L, Sloan R, 

Gradus-Pizlo I, Bakas 

T, Jung M & Pressler S 

J 

 

USA 

2016 

 

 

 

Competence, 

Compassion, and Care 

of the Self 

Family Caregiving 

Needs and Concerns 

in Heart Failure 

Att få en djupare 

förståelse för anhörig 

vårdares erfarenhet och 

beskriva behov och 

angelägenheter uttryckta 

av vårdarna till personer 

med hjärtsvikt. 

Kvalitativ metod.  

63 patienter och 63 vårdgivare 

(make/maka, partner, vuxna 

barn eller vän) Information om 
patienterna togs från journalen 

och de 63 vårdgivarna 

intervjuades med 4 open-ended 

frågor. Svaret på frågorna 

antecknades under intervjun. 

Data analyserades sedan 

genom innehållsanalys. 

Resultat sammanfattas i 3 teman:  

1.Kompetensproblem kring utförandet av vårduppgifter. 

2.Compassion maintenance (underhåll av medkänsla, förbarmande). 

3.Omsorg om sig själv. 

Hög 

Van Dongen J J J, 

Habets I G J, 

Beurskens A & van 

Bokhoven M A 

 

Nederländerna 

2016 

 

 

Successful 

participation of 

patients in 

interprofessional team 

meetings: A 

qualitative study 

 

Att samla mer kunskap 

om hur professionella 

och patienter/anhöriga 

som är vana vid team-

möten upplever och 

organiserar 

patientdeltagande i team-

möten. 

Kvalitativ metod. Observation 

av 8 stycken möten, och 8 

stycken semistrukturerade 

intervjuer med professionella 

och 11 stycken 

semistrukturerade intervjuer 

med patienter och/eller 

anhöriga. 

Observationer och intervjuer 

analyserades genom 

innehållsanalys. 

 

Resultat indelat i 5 nyckelteman: 

 

1.Struktur och uppgiftsfördelning 

2.Gruppsammansättning 

3.Förhållandet mellan professionella och patienter 

4.Patientegenskaper 

5.Syftet med mötet 

 

Hög 

 

 

 


