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Sammanfattning  

Bakgrund: 

Att leva med långvarig sjukdom innebär förluster för individen och krav på anpassning. En 

viktig del i sjuksköterskans arbete med att stärka hälsa hos personer i behov av vård är att 

stötta lärande. En viktig del i lärande är interaktion och delaktighet. Som vårdvetenskaplig 

utgångspunkt har Dorothea Orems “Teori om omvårdnadssystem” använts och denna teori 

beskriver interaktionen mellan sjuksköterskan och de personer hon vårdar. 

Syfte: 

Syftet var att nå kunskap om hur sjuksköterskan kan arbeta med lärande i grupp hos personer 

med långvarig sjukdom utifrån Dorothea Orems ”Teori om omvårdnadssystem”. 

Metod: 

En litteraturöversikt har genomförts där tio kvantitativa studier har sammanställts genom 

analys med Dorothea Orems “Teori om omvårdnadssystem” som utgångspunkt. 

Resultat: 

Resultatet visar hur de olika programmen i studierna arbetat med lärande i grupp bland 

personer med långvarig sjukdom, där det framkommer skillnader och likheter i deltagarnas 

och sjuksköterskans roller. Likheter fanns i programmens fokus på interaktion mellan 

deltagarna såväl som på sjuksköterskans faciliterande roll. En viktig skillnad fanns i 

utsträckningen av deltagarnas påverkan på innehållet i gruppträffarna, där vissa program lät 

deltagarnas behov och intresse styra medan vissa program i förväg hade bestämt innehållet. 

Diskussion: 

I resultatdiskussionen argumenteras för att människans egenidentifierade lärandebehov bör 

styra lärandet. Lärandet bör främja utvecklandet av självstyrning hos personen. Resultatet 

visar att deltagarna i interaktionen mellan varandra har inneboende resurser som används för 

att främja individens och andras lärande. I metoddiskussionen uppmärksammas styrkor och 

svagheter kring val av metod för denna litteraturöversikt. 

Nyckelord: 

Patientens lärande, patientundervisning, långvarig sjukdom, sjuksköterska, Dorothea Orem 

  



 

 

Abstract 

Background: 

Living with long term illness means losses for the individual and demands for adaptation. An 

important part of the nurse's work on strengthening the health of people in need of care is to 

support learning. An important part of learning is interaction and participation. As a nursing-

science basis Dorothea Orem’s "Theory of nursing system" has been used and this theory 

describes the interaction between the nurse and the person she cares for. 

Aim: 

The purpose was to gain knowledge about how nurses can work with learning in a group of 

persons with long-term illness with basis in Dorothea Orem’s "Theory of nursing systems." 

Method: 

A literature review was carried out where ten quantitative studies have been compiled through 

analysis with Dorothea Orem’s "theory of nursing system" as a basis. 

Results: 

The results show how the various programs of the studies worked with learning in a group 

among people with long-term illness, where similarities and differences in the roles of the 

participants and the nurses emerged. Similarities were found in the programs focus on the 

interaction between participants as well as on the facilitating role of the nurse. An important 

difference was revealed in the extent of participants' influence on the content of the group 

sessions, where some programs let participants' needs and interests guide while some 

programs previously had determined the content. 

Discussions: 

In the discussion of the results it is argued that man's self-identified learning needs should 

direct learning. Learning should encourage the development of the person’s self-direction. 

The results show that participants in the interaction between each other have inherent 

resources used to promote learning among themselves and others. Strengths and weaknesses 

regarding the chosen method for this literature review are highlighted in the method 

discussion. 
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Patient learning, patient education, long term illness, nurse, Dorothea Orem  
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1 Inledning 

I takt med att långvarig sjukdom blir allt vanligare sker samtidiga nedskärningar inom hälso- 

och sjukvård. Av samhället och vården förväntas att människan ska ta större ansvar för sin 

hälsa, men kan sjukvården verkligen förvänta sig aktivt deltagande från alla personer i behov 

av vård? Vad behöver en människa för att kunna utvecklas, trots ohälsa och ökande krav från 

sjukvården och samhället? Länge har det sagts att “ensam är stark”, men är det verkligen så?  

 Dessa tankar har engagerat oss i vår kontakt med hälso- och sjukvård. Att se till det friska 

hos personer i behov av vård är för oss en självklarhet i teorin men desto svårare att tillämpa i 

praktiken. Vi har upplevt att handlingar ofta förblir oreflekterade trots att de kan ha stor 

inverkan på människan. I vår sjuksköterskeutbildning har vi utmanats att tillsammans med 

andra reflektera, dela erfarenheter och lösa problem. Genom denna process av lärande i 

gemenskap har vår självmedvetenhet och vårt självförtroende stärkts. Vi frågar oss om även 

personer i behov av vård kan stärkas av att lära tillsammans med andra, såsom vi har gjort? 

 

“Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I understand.”  
- Kinesiskt ordspråk 

 

2 Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en presentation av begreppet långvarig sjukdom. Sedan presenteras 

sjuksköterskans pedagogiska funktion, pedagogiska traditioners syn på lärande samt en 

beskrivning av lärande. Slutligen beskrivs den vårdvetenskapliga anknytningen för denna 

studie där vårdpedagogik och Dorothea Orems teori “Teori om omvårdnadssystem” 

presenteras.  

 Genomgående i denna studie har vi valt att inte använda begreppet patient, utan istället 

benämner vi dessa som personer i behov av vård alternativt person eller människa, eftersom vi 

anser att dessa benämningar ger en holistisk bild av människan. Vi anser att lärande berör hela 

människan i dennes situation och att patient som begrepp därför inte är lämpligt eftersom det 

berör en åtskild del av människans liv.  

2.1 Långvarig sjukdom    

World Health Organizations (2012) definition på kronisk sjukdom är att det är långvariga 

sjukdomar som utvecklas långsamt, exempelvis cancer, diabetes, hjärtsjukdomar och stroke. 

Enligt Berglund (2011, s. 9) används uttrycket kronisk sjukdom främst inom medicinsk 

vetenskap för att ur ett biomedicinskt perspektiv beskriva sjukdomens tillstånd. 
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Nationalencyklopedin (2012) förklarar ordet kronisk som “stadigvarande, ihållande, långsamt 

fortlöpande eller obotlig”. Långvarig sjukdom beskrivs som kroniska och destruktiva 

sjukdomar som genom dess påverkan på individen kan orsaka lidande vilket gör att personen 

måste hitta sätt att kunna leva med sjukdomen (Berglund, 2011, s. 9). 

 Berglund (2011, s. 10) anser att användandet av begreppet långvarig sjukdom ger en större 

möjlighet att se att personen kan påverka sin situation än vad användandet av kronisk 

sjukdom gör. Vi har valt att använda oss av begreppet långvarig sjukdom i linje med 

Berglunds tolkning, då detta erbjuder en vårdvetenskaplig ansats till området långvarig 

sjukdom. Vid de tillfällen då begreppet kronisk sjukdom förekommit i litteraturen har vi valt 

att omnämna detta som långvarig sjukdom. 

2.1.1 Att leva med långvarig sjukdom 

I Berglund (2011, s. 14) beskrivs att en människa som lever med långvarig sjukdom kan 

genomgå fysiska, psykiska, sociala och emotionella förluster som berör livet och känslan av 

kontroll över framtiden. Långvarig sjukdom kan föra med sig begränsningar i personens 

handlingsfrihet vilket skapar ett hot mot människans identitet och detta medför ett behov av 

att omvärdera vad som anses meningsfullt i livet (ibid). Öhman, Söderberg och Lundmans 

(2003) studie beskriver upplevelsen av att leva med långvarig sjukdom i termerna att; se 

kroppen som ett hinder, förlora självständighet, vara ensam i sjukdomen, pendla mellan hopp 

och förtvivlan, kämpa för normalitet samt söka förståelse. Berglund (2011, s. 47) visar på att 

personens upplevelser och tankar kring sin sjukdom påverkar hur denne hanterar sitt liv. 

 Långvarig sjukdom ökar kraven på lärande, vilket i sin tur kan öka personens möjligheter 

att hantera de förändringar sjukdomen för med sig (Berglund, 2011, s. 15). Jackson (2006) 

uppmärksammar att lärande som en del i hantering av långvarig sjukdom kan ge personen 

kunskaper om sig själv, sina förmågor och sin sjukdom. Deltagarna i Jacksons (2006) studie 

upptäckte att de kunde bli experter på sin sjukdom, situation och sig själva och att lärandet 

utgick ifrån den egna situationen snarare än utifrån en expert på sjukdomstillståndet. 

 Kralik, Koch, Price och Howard (2003) fann att personer som levde med långvarig 

sjukdom uppfattade att skapa ordning i livet innebar; identifierande och kontroll av 

begränsningar, mobilisering av resurser och hantering av förändrad syn på den egna 

identiteten. 
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2.2 Sjuksköterskans pedagogiska funktion 

2.2.1 Historik kring sjuksköterskans pedagogiska funktion 

Sjuksköterskans pedagogiska funktion har gått från att under början av 1900-talet vara en 

begränsad del av sjuksköterskans arbete (Häggström, 2012) till att under slutet av 1900-talet 

och början av 2000-talet vara en integrerad och betonad del i sjuksköterskans profession 

(Pilhammar, 2012). Häggström (2012) lyfter fram att fokus kring sjuksköterskans 

pedagogiska funktion under början av 1900-talet var rådgivning och hälsoupplysning. 

Sjuksköterskan upplevde sig dock sakna både kompetens och intresse för dessa uppgifter. 

Under mitten av 1900-talet diskuterades sjuksköterskans självständighet i den pedagogiska 

funktionen och denna funktion uppfattades som en naturlig men outtalad del av omvårdnaden. 

Allmänsjuksköterskan engagerade sig nu i uppgifter som tidigare befattats av 

specialistsjuksköterskor eller avdelningssköterskor såsom; arbetsledning, instruktionsgivande, 

handledning, vårdplanering och samordning. Brister i kommunikation och undervisning 

uppmärksammandes under denna period och främst bristen på teoretisk kunskap från 

sjuksköterskans utbildning (ibid). I slutet av 1900-talet visar Pilhammar (2012) på att 

högskolelagen och examensordningen fokuserade på att utbildningen skulle ge sjuksköterskan 

pedagogiska förmågor. Den förordning som Högskoleverket gav ut 1996 betonade den 

pedagogiska funktionen ytterligare och ökande kunskap hos personer i behov av vård, bland 

annat genom tillgång till Internet, skapar allt större krav på sjuksköterskans pedagogiska 

förmåga (Pilhammar, 2012). 

2.2.2 Sjuksköterskans uppgift att stötta lärande hos personer i behov av vård 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) framhåller 

sjuksköterskans pedagogiska uppgifter och kompetens inom områdena bemötande, 

undervisning och information. 

 Fribergs (2001, s. 102) studie beskriver sjuksköterskans pedagogiska handlingar som att; 

förklara, visa, uppmana, fråga, invänta frågor från personen i behov av vård, observera 

personen samt ge information för att motivera sin handling eller för att förmedla ett budskap. 

Zakrisson och Hägglund (2010) lyfter fram att sjuksköterskor, i arbetet med lärande hos 

personer i behov av vård, upplever behov av kunskap och erfarenheter inom olika 

kunskapsfält såväl som färdigheter i kommunikation. Vidare upplevde sjuksköterskorna i 

samma studie att stöd i deras pedagogiska funktion ökade känslan av säkerhet och 

möjliggjorde utveckling av arbetet med utbildning för personer i behov av vård samt att stöd 
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från kollegor var stimulerande. Vid brist på stöd upplevde sjuksköterskan en känsla av 

osäkerhet, maktlöshet, otillräcklighet och ensamhet (ibid). 

 Pedagogiska möten mellan personer i behov av vård och sjuksköterska kan enligt Friberg 

(2001, s. 117) stimulera eller begränsa lärande. Ett möte som stimulerar lärande sker genom 

dialog där personens berättelse och erfarenheter uppmärksammas genom att sjuksköterskan 

stannar upp, lyssnar och bekräftar. I möten med begränsad dialog hämmas lärande då samtalet 

fokuseras kring frågor och svar (Friberg, 2001, s. 125). Detta medför en risk för att personens 

svar misstolkas, inte uppmärksammas eller att sjuksköterskan byter samtalsämne (ibid). 

2.2.3 Undervisning 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2007, s. 14) beskriver att begreppen undervisning och 

utbildning översätts till engelskans ”education” och ”information” samt till ”teaching”, då 

läraren sätts i fokus. Begreppen används ofta synonymt medan mer organiserade former av 

undervisning benämns som utbildning (ibid). Begreppet utbildning kan kritiseras då det anses 

vara nära knutet till ett behavioristiskt tänkande (SSF, 2007, s. 65). SSF (2007, s.14f) 

beskriver att undervisning kan stå för; förmedling av kunskap och kompetens, en handling 

som avser förändring, en planerad handling (av den undervisande) som den lärande förväntas 

ta till sig via inlärning samt en handling för att förbättra hälsobeteende och hälsostatus genom 

förändring av beteende och attityder. En samlad syn på undervisning är att begreppet avser en 

planerad aktivitet (ibid). 

 Viktiga moment i undervisning för personer i behov av vård är att inventera personens 

behov av kunskap, sätta mål, utveckla en plan för lärande samt utvärdera resultat (SSF, 2007, 

s.14f). I undervisning för personer i behov av vård är förståelse viktig och utan den tappar 

kunskapen sin mening (SSF, 2007, s. 16). Berglund (2011, s. 40) lyfter fram att undervisning 

för personer med långvarig sjukdom ofta har som mål att nå förändrade vanor och varaktiga 

förändringar.  

2.3 Pedagogiska traditioner och dess syn på lärande 

Friberg (2012b) diskuterar olika pedagogiska traditioner och deras inflytande över lärandet 

hos personer i behov av vård. Behaviorismen menar att lärande sker genom positiv eller 

negativ förstärkning av beteende. Traditionen lägger fokus på beteende och erfarenhet då 

dessa aspekter av människan är lättare att iaktta än tankeprocesser. Motivation till lärande 

anses komma från miljön runt personen istället för från personen själv. Vidare beskriver 

Friberg (2012b) kognitivism som, i motsats till behaviorism, anser att människans förnuft och 

tänkande utgör grunden för sökandet efter kunskap. Motivationen till att lära anses utgå från 
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människans förmåga att tänka, lära sig att lösa problem och resonera. Inom den 

sociokulturella traditionen anses människan agera som en social varelse inom en kulturell 

kontext (ibid). Det är i dessa kontexter som lärandet sker och lärandet anses inte kunna skiljas 

från historia, kultur och tradition. Språket anses vara en grundläggande del av lärandet genom 

att det möjliggör kommunikation och meningsskapande. Den humanistiska traditionen 

uppmärksammar Friberg (2012b) som kopplad till pedagogik trots att den inte i sig är en 

pedagogisk tradition. Traditionen betonar den lärandes personliga utveckling och i det ingår 

bland annat självkännedom, självkänsla och en förmåga att ta ansvar för hälsoval och att 

utveckla egenvård. 

2.4 Lärande 

Begreppet lärande används ofta synonymt med inlärning och beskrivs som förändring av 

kunskap och värderingar (SSF, 2007, s.16). Begreppet beskrivs även som den process där 

upplevelser och erfarenheter leder till bestående förändringar i beteende och uppfattningar. 

Processen kan ses som att; utöka kunskap, memorera, återge samt tillägna sig kunskap. Att 

återge, förstå, förändra perspektiv samt förändras som människa är en del av lärandet (ibid). 

 Knowles (1980, s. 40ff) uppmärksammar en skillnad mellan pedagogik, barns lärande och 

andragogik, vuxnas lärande. Inom andragogik ses den lärande gå från att vara beroende, som 

inom pedagogik, till att vara självstyrd (Knowles, 1980, s. 43). Knowles (1980, s. 44) menar 

att andragogik ser människans livserfarenheter som resurser till sitt eget och andras lärande 

samt att lärande utifrån egna erfarenheter värderas högre än passivt lärande. Behov av lärande 

uppstår i sökandet efter sätt att hantera problem och uppgifter i det dagliga livet, där lärandet 

möjliggör utveckling mot ett gott liv. Diskussioner och problemlösning anses stimulera 

lärande hos vuxna (ibid). 

 Grow (1991) uppmärksammar att lärandebehov ska styra lärande och att såväl barn som 

vuxna kan vara beroende eller självstyrda i sitt lärande. Grow (1991) menar att lärande ska 

utgå från människans möjligheter till lärande såsom dennes förmåga och motivation. Vidare 

betonas målet med lärande vara ett livslångt och självstyrt lärande (self-directed learning 

[SDL]). Knowles (1975, s. 18) beskriver SDL som en process där individen tar initiativ till att 

identifiera lärandebehov, formulera mål, identifiera resurser, välja passande lärandestrategier 

och utvärdera resultat av lärande. 

 Grows (1991) modell för SDL beskriver hur den lärandes grad av självstyrning relaterar till 

dennes behov av stöd. Modellen tar upp fyra steg av självstyrning såsom; beroende, 

intresserad, involverad och självstyrd. Dessa olika steg kräver olika förhållningssätt och stöd 
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från läraren där målet anses vara att nå självstyrning. En beroende person kan behöva en 

auktoritär coach som styr personen medan en lärande person som är självstyrd kan behöva en 

delegator som lämnar mycket eget ansvar till personen. Grow (1991) menar att de två stegen 

beroende och intresserad i modellen knyter an till pedagogik medan stegen involverad och 

självstyrd knyter an till andragogik. 

 Dolmans, Grave, Wolfhagen och Vleuten (2005) beskriver lärande som en process där den 

lärande aktivt konstruerar och rekonstruerar kunskap i relation till tidigare kunskap. Lärande 

är en process av att skapa mening och egna tolkningar av världen genom erfarenheter och 

interaktion (ibid). Boettcher (2007) hävdar att lärande innebär att förena ny kunskap med 

tidigare kunskap. Det innebär att när människan erfar ny kunskap måste denne relatera 

kunskapen till tidigare kunskap för att göra den förståelig. Att uppmärksamma den lärandes 

förkunskaper, egna lärandemål och intressen är ett sätt att stimulera denna process (ibid). 

Dolmans et al. (2005) lyfter fram att lärande kan stärkas av social interaktion. Faktorer inom 

social interaktion som kan vara positiva är; fördjupning, bearbetning, verbalisering, 

ömsesidigt stöd, kritik samt att följa kognitivt och socialt. Vidare betonas att lärande alltid 

sker inom en kontext och att denna styr hur lärandet kan användas (ibid). 

2.4.1 Lärande i grupp 

Såsom ovan beskrivet är människans sammanhang och erfarenheter sammanlänkade med 

lärande (Berglund, 2011, s. 47; Boyde et al., 2009). En person kan i interaktionen med andra 

personer öka sitt lärande och sin självkännedom genom att berätta om egna erfarenheter 

(Berglund, 2011, s. 46; Håkansson, Sahlberg-Blom, Ternestedt och Nyhlin, 2012). Att dela 

erfarenheter kan motverka känslan av att vara ensam med sina problem (Berglund, 2011, s. 

41). Håkansson et al. (2012) fann att lärandet om sig själv genom andra kan ses som en 

ömsesidig aktivitet av lärande genom att lyssna till, prata med samt observera andra. Att 

lyssna på andra kan ge en bild av egna tankar, känslor och ageranden, vilket kan stärka den 

egna självbilden. Att lära i gemenskap möjliggör att se sin situation ur en ny vinkel och att 

sätta perspektiv på tankar kring hjälplöshet, självömkan och att vara ett offer. Genom att vara 

förebilder för varandra kan begränsningar i vardagslivet övervinnas (Håkansson et al., 2012). 

Boyde et al. (2009) uppmärksammar att lärande i grupp skapar möjlighet och motivation till 

lärande. 

 Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2005) kunna informera, undervisa, stötta och vägleda personer i behov av vård 
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enskilt såväl som i grupp och att genomgående se till det friska hos personerna, deras resurser 

och förmåga till egenvård. 

3 Vårdvetenskaplig anknytning 

3.1 Vårdpedagogik 

Friberg (2001, s. 10ff) diskuterar vårdpedagogik samt dess relation till omvårdnad och 

pedagogik och uppmärksammar att vårdvetenskap som begrepp i Sverige saknar entydig 

definition. Friberg (ibid) ser vårdvetenskap som innefattande av omvårdnad, vårdpedagogik, 

fysioterapi och arbetsterapi. Den vårdpedagogiska disciplinen har utvecklats tillsammans med 

omvårdnad och pedagogik, där omvårdnad och pedagogik ses som integrerade komponenter. 

Vårdpedagogik ses som en verksamhet där vårdpersonal engagerar sig i information, 

kommunikation och undervisning gentemot personer i behov av vård, närstående, allmänhet 

och studenter. Vidare anses även att omvårdnad innefattar vårdpedagogiska element (ibid). 

 Vi har valt att utgå från Fribergs ovanstående syn på vårdpedagogik som en integrerad del 

av omvårdnad där både omvårdnad och pedagogik ingår. 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 
Som teoretisk utgångspunkt har vi valt att fördjupa oss i Dorothea Orems delteori ”Teori om 

omvårdnadssystem”, eftersom den behandlar omvårdnad i praktiken. Orem använder sig av 

olika begrepp för att beskriva sin teori och vi har använt oss av en översättning från Kirkevold 

(1998/2000, s 149). 

 Dorothea Orems omvårdnadsteori “Self-Care Deficit Theory of Nursing” kallas på svenska 

“Teorin om egenvårdsbalans” (Hartweg, 1993/1995). Orems (2001, s. 141) teori innefattar 

delteorierna ”Teori om egenvård”, ”Teori om egenvårdsbrist” och ”Teori om 

omvårdnadssystem”. Då samtliga av Orems delteorier hänger samman har vi valt att beskriva 

teorin som helhet för att möjliggöra en förståelse av delteorin ”Teori om omvårdnadssystem”. 

Teori om omvårdnadssystem 

 

Teori om egenvårdsbrist 

 

 

Teori om egenvård 

 

 

Orem (2001, s. 141) 
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3.2.1 Teorin om egenvård 

Egenvård är enligt Orem (2001, s. 43) aktiviteter som individer tar initiativ till och utför för 

sig själva med syftet att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Egenvård lärs in och utförs 

medvetet för att kontinuerligt svara an på personens behov (Orems, 2001, s. 143). 

Egenvårdskrav är summan av de aktiviteter som behövs för att möta de behov som finns 

(Orem, 2001, s. 52). 

3.2.2 Teorin om egenvårdsbrist 

Teorin om egenvårdsbrist uttrycker och utvecklar, enligt Orem (2001, s. 146), anledningen till 

varför människor är i behov av omvårdnad. Egenvårdskapacitet utgör förmågan att 

tillmötesgå egenvårdskrav (Orem, 2001, s. 254). Människors egenvårdskapacitet utvecklas 

under hela livet och kapaciteten är beroende av hälsotillstånd, utbildning, livserfarenheter, 

kulturella faktorer och resurser (ibid). Egenvårdsbegränsningar definierar Orem (2001, s. 279) 

som influenser som begränsar personens egenvårdkapacitet och dessa är begränsningar i 

kunskap, att göra bedömningar, att ta beslut samt att utföra egenvårdshandlingar. 

Egenvårdsbrist uppstår när en persons egenvårdskapacitet inte kan tillmötesgå dennes 

egenvårdskrav på grund av existerande egenvårdsbegränsningar (Orem, 2001, s. 282). 

3.2.3 Teori om omvårdnadssystem 

”Teori om omvårdnadssystem” utgör enligt Orem (2001, s. 146) grunden för omvårdnad i 

praktiken. Sjuksköterskan utövar omvårdnad genom sin omvårdnadskapacitet (Orem, 2001, s. 

289). Omvårdnadskapacitet är en förmåga som sjuksköterskan får genom utbildning och 

erfarenhet och som utövas i vårdandet av individer och grupper (ibid). Omvårdnadssystemen 

kompenserar begränsningar i personens egenvårdskapacitet för att möta de egenvårdskrav 

som personen har (Orem, 2001, s. 146). Omvårdnadssystem kan bland annat skapas i mötet 

mellan sjuksköterskan och personer i behov vård, närstående eller grupper med personer som 

har liknande egenvårdsbehov och/eller egenvårdsbegränsningar (ibid). Orem (2001, s. 346) 

beskriver att omvårdnadssystem består av sjuksköterskan och personen i behov av vård samt 

det som utspelar sig i relationen mellan dessa. 

 Orem (2001, s. 346) beskriver vidare att sjuksköterskan inom omvårdnadssystemet arbetar 

med att bedöma egenvårdskrav, egenvårdsbegränsningar samt egenvårdsbrister hos personer i 

behov av vård. För att passande omvårdnadssystem ska utvecklas krävs att sjuksköterskan har 

nödvändig kunskap, insikt, kreativitet och fantasi (Orem, 2001, s. 348). Den professionella 

sjuksköterskan ska enligt Orem (ibid) kunna konstruera och revidera omvårdnadssystem så att 

dessa anpassas till personens behov. Genom sjuksköterskan och dennes stöd och rådgivning 



9 

kan personen utvecklas så att han eller hon själv kan identifiera sina egenvårdsbehov för att 

kunna utforma sin egenvård (Orem, 2001, s. 353). 

 Hur omvårdnadssystem struktureras växer fram i interaktionen mellan personen i behov av 

vård och sjuksköterska och syftar till att stötta och stärka personens egenvårdskapacitet, att 

möta personens egenvårdskrav samt att kompensera egenvårdsbegränsningarna (Orem, 2001, 

s. 348). Sjuksköterskan ska välja den typ av omvårdnadssystem som i störst utsträckning 

stöttar personens egenvårdskapacitet och egenvårdsbehov (Orem, 2001, s. 353). 

3.2.4 Typer av omvårdnadssystem 

Orem (2001, s 350) lyfter fram på tre olika typer av omvårdnadssystem; fullt kompenserande, 

delvis kompenserande eller stödjande-undervisande omvårdnadssystem. Om personen inte 

alls kan utföra de handlingar som krävs för att svara an på egenvårdskraven appliceras ett fullt 

kompenserande omvårdnadssystem där sjuksköterskan utföra egenvården åt personen (ibid). 

Om personen delvis kan sköta sin egenvård appliceras ett delvis kompenserande 

omvårdnadssystem där sjuksköterskan utför de delar av egenvården personen inte själv kan 

utföra (ibid). Vidare menar Orem (ibid) att om personen kan och borde utföra sin egenvård 

själv bör sjuksköterskan verka inom ett stödjande-undervisande omvårdnadssystem, där denne 

har en stödjande roll. I omvårdnaden av personer i behov av vård kan sjuksköterskan använda 

sig av en eller flera av dessa tre omvårdnadssystem (Orem, 2001, s. 352). 

3.2.5 Hjälpmetoder inom omvårdnadssystem 

Orem (2001, s. 349) beskriver fem olika hjälpmetoder som sjuksköterskan kan nyttja inom 

omvårdnadssystemet för att hjälpa personer i behov av vård. Sjuksköterskan kan hjälpa 

personen genom att: 

 utföra eller handla för personen, 

 vägleda personen, 

 stödja personen fysiskt eller psykiskt, 

 konstruera en miljö som stöttar utveckling, 

 undervisa personen 

4 Problematisering 

Att leva med långvarig sjukdom innebär att hantera fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

förluster och detta skapar ett behov av lärande. Att stötta lärande har fått ett allt större fokus i 

sjuksköterskans profession och kraven har ökat på sjuksköterskan. Sjuksköterskan använder 

sin pedagogiska kompetens vid bemötande, undervisning och information till personer i 



10 

behov av lärande, men för detta behövs stöd i den pedagogiska funktionen såväl som 

teoretiska kunskaper. Det finns många olika sätt att se på vad lärande är och hur det skapas, 

vilket gör det svårt för sjuksköterskan att veta hur lärande bör stöttas. Lärande kan ses som en 

process där erfarenheter och upplevelser leder till förändringar i beteende och uppfattningar. 

Social interaktion ses som en resurs till lärande och kan stärka lärandeprocessen. Genom att 

lära tillsammans med andra kan människan uppleva stöd, motivation till lärande samt ges nya 

perspektiv. Sjuksköterskans kompetensbeskrivning betonar att sjuksköterskan ska kunna 

undervisa, informera, stötta och vägleda personer inte bara enskilt utan även i grupp. För att 

sjuksköterskan ska kunna arbeta med lärande i grupp för personer med långvarig sjukdom 

behövs kunskap kring hur lärande kan stöttas såväl som hur lärande sker i gruppkontext. För 

att synliggöra vårdvetenskaplig kunskap inom området har Orems delteori “Teori om 

omvårdnadssystem” använts då den beskriver interaktionen mellan sjuksköterskan och 

personer i behov av omvårdnad. 

5 Syfte  

Syftet var att nå kunskap om hur sjuksköterskan kan arbeta med lärande i grupp hos personer 

med långvarig sjukdom utifrån Dorothea Orems ”Teori om omvårdnadssystem”. 

6 Metod 

Detta avsnitt tar upp metod, datainsamling, sökord och sökstrategi, urval och dataanalys. 

Som metod har vi valt att göra en allmän litteraturöversikt, i enlighet med Friberg (2012a), 

som ämnar skapa en översikt över det kunskapsläge som finns inom ett ämnesområde. I denna 

litteraturöversikt har området vårdvetenskap studerats med relevant litteratur som berör detta 

ämnesområde.  

6.1 Urval och datainsamling 

Databaserna Cinahl, PubMed, MEDLINE, Academic Search och DiVA har använts till den 

systematiska sökningen av litteratur. De valdes då de innehar ett omfattande utbud av 

litteratur inom såväl vårdvetenskap som andra ämnesområden som kan svara mot vårt syfte. 

 Utifrån problemformulering och syfte utformades inklusionskriterier och 

exklusionskriterier som har styrt urvalet av litteratur. Initialt granskades titel, ämnesord och 

sammanfattning utifrån syfte och inklusions- och exklusionskriterier i våra sökningar för att 

finna litteratur som berör studiens problemområde. Många sökningar gav inga träffar som 

passade syfte eller inklusions- och exklusionskriterier och de är inte beskrivna i sökmatrisen.   

 



11 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

 Litteratur som berör lärande i grupp, 

sjuksköterskan och personer med långvarig 

sjukdom. 

 Litteratur på engelska. 

 Studier som behandlar lärande i grupp där 

interaktion mellan personer står i fokus. 

 Bristande kvalitet, enligt 

Fribergs (2012a) kvalitetsanalys. 

 Studier som är äldre än 7 år. 

 

6.2 Sökord och sökstrategi 

De sökord som använts i den systematiska litteratursökningen (se bilaga 1) var ”patient 

education”, ”patient learning”, ”nurs*”, ”chronic disease", "long term illness", ”group*”. 

Dessa användes var för sig och sedan tillsammans, sammanbundet med booleska sökordet OR 

och AND (Östlundh, 2012). Frisökning på begreppen ”patient education” och ”patient 

learning” samt ”chronic disease" och "long term illness" visade stor skillnad i användningen 

av begreppen, där “patient education” och “chronic disease” gav avsevärt fler träffar. 

 Val av sökord gjordes utifrån studiens syfte. “Patient learning” valdes eftersom att detta 

begrepp svarar an på studiens syfte där lärande hos personer med långvarig sjukdom varit i 

fokus. Vid sökning på “patient learning” visade träffarna dock att användningen av begreppet 

var begränsat, medan sökningar på begreppet “patient education” gav betydligt fler träffar. I 

likhet med våra fynd uppmärksammar Berglund (2011, s. 45) att begreppet ”patient learning” 

förekommer mycket sparsamt i litteraturen och speglar en avsaknad av fokus på 

lärandeprocessen och lärande hos personer i behov av vård. På grund av att “patient 

education” är det begrepp som främst används och då sjuksköterskans förhållningssätt till 

lärandet hos personen i behov av vård efterforskas, valdes båda begreppen i sökstrategin. 

 “Chronic disease” och “long term illness” valdes då både dessa begrepp berör personer 

som lever med sjukdom under lång tid. “Chronic disease” är ett väl använt begrepp i 

forskning medan “long term illness” endast gav få träffar. Begreppet “långvarig sjukdom” 

ingår i syftet och har valts då detta begrepp ser till människans situation snarare än diagnos 

(Berglund, 2011, s. 10). 

 Trunkering användes på orden ”nurs*” och ”group*”. Detta för att inkludera samtliga 

böjelseformer av orden (Östlundh, 2012). För att säkra att litteratursökningen fångar in 

relevant litteratur användes särskild ämnesordsökning inom de separata databasernas tesaurus 

för att utforma sökstrategin utifrån bästa möjliga ämnesord (ibid). ”Peer reviewed” som 
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avgränsning användes, på de databaser som erbjöd denna tjänst, för att endast litteratur som 

blivit vetenskapligt granskad skulle inkluderas. 

 Eftersom de systematiska sökningarna inte resulterade i tillräckligt många studier har 

manuella sökningar genomförts. Referenssökningar har genomförts och de artiklar som 

bidragit till resultatartiklarna redovisas i bilaga 1. 

6.3 Dataanalys 

Som metod för dataanalys har författarna valt att utgå från Fribergs (2012a) beskrivning av 

hur dataanalys sker inom litteraturöversikter. Friberg (2012a) beskriver att dataanalysen inleds 

med att författarna noggrant läser igenom valda studier samt sammanfattar dessa. Vidare 

uppmärksammas att likheter och skillnader identifieras kring studiernas metod, analysgång, 

syfte och teoretisk utgångspunkt såväl som studiernas resultat. Studierna sammanfattas i en 

översiktstabell. Arbetsmaterialet sorteras slutligen utifrån likheter och skillnader inom 

lämpliga rubriker (ibid).  

 Samtliga artiklar har lästs och granskats upprepade gånger av båda författarna. Artiklarna 

har sedan sammanfattats i ett gemensamt dokument utifrån studiernas syfte, metod, 

interventionsbeskrivning, resultat, yrkesgrupper, teoretiska utgångspunkter och etiska 

överväganden. Dokumentet har underlättat jämförelser mellan studierna samt utgjort grunden 

för vidare analys och matris över resultatartiklar (se bilaga 2). För att urskilja hur 

vårdvetenskap tar sig i uttryck i sjuksköterskans arbete med personer med långvarig sjukdom 

och deras lärande i grupp har Dorothea Orems “Teori om omvårdnadssystem” använts som 

utgångspunkt i dataanalysen av valda artiklar. Vissa av de begrepp som uppmärksammas i 

teorin har valts som grund för dataanalysfrågorna för att få fram vad i litteraturen som berör 

vårdvetenskap. För att svara på syftet med denna litteraturöversikt analyserades studiernas 

interventionsbeskrivning, där beskrivningen av sjuksköterskan och dennes arbete med att 

stötta lärande i grupp fanns. Följande dataanalysfrågor användes vid analys; “Vad i detta 

handlar om stödjande-undervisande omvårdnadssystem?”, “Vad i detta handlar om delvis 

kompenserande omvårdnadssystem?”, “Vad i detta handlar om hjälpmetoder?”. Utifrån det 

arbetsmaterial som framkommit efter analysen identifierades likheter och skillnader som 

sedan strukturerades i resultatet utifrån dataanalysfrågorna. 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Friberg (2012a) lyfter fram att kritik har förts mot litteraturöversikter eftersom författarna har 

möjlighet att göra ett selektivt urval av sådan litteratur som stödjer ens egen åsikt. Därför 

betonas att det är viktigt att förhålla sig kritiskt mot studierna som ligger till grund för ens 
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litteraturöversikt såväl som den egna skrivprocessen (ibid). 

 För att svara an på god forskningsetik har författarna arbetat med systematisk sökmetod för 

att fånga in samtlig litteratur som svarat an mot syftet. Utöver detta har bara studier som inte 

passat syfte eller inklusions- och exklusionskriterier exkluderats. 

 I arbetet med systematisk analys har stor vikt lagts kring att bevara ursprungsbetydelsen i 

innehållet av de studier som använts. För att inte förvanska studiernas innehåll vid 

översättning från engelska till svenska har lexikon använts flitigt i processen och ord som 

varit svåra att förstå eller översätta har diskuterats noggrant mellan författarna för att skapa 

förståelse kring begreppet samt finna passande översättning. 

       I linje med Nyberg (2012) har noggranna hänvisningar till var information i denna studie 

hämtats från utförts för att tydliggöra för läsaren vilka referenser som använts samt för att 

undvika plagiat. Plagiat innebär att stjäla eller använda exempelvis texter och bilder utan att 

uppge vem som är upphovsmannen (Forsman, 2002, s. 68; Nyberg, 2012). 

7 Resultat 

I granskning av artiklarna har kvalitetsanalys skett genom Fribergs (2012a) 

kvalitetsanalysfrågor angående kvantitativa studier. Resultatet har kategoriserats efter 

huvudrubriken “omvårdnadssystem för lärande i grupp” och de tre underrubrikerna 

“stödjande-undervisande omvårdnadssystem”, “delvis kompenserande omvårdnadssystem” 

och “hjälpmetoder som del i lärande i grupp”. Dessa rubriker är utformade efter delar av 

Orems delteori ”Teori om omvårdnadssystem”. 

 Vi har i analysen av resultatet valt att genomgående använda oss av begreppet 

sjuksköterska trots att det i våra studier förekommer både allmänsjuksköterskor och 

specialistsjuksköterskor. I vissa av programmen i resultatet används begreppet facilitator som 

hör samman med ordet facilitera och betyder underlätta samt syftar till en person som 

stimulerar grupprocessen. 

7.1 Omvårdnadssystem för lärande i grupp 

7.1.1 Stödjande-undervisande omvårdnadssystem 

Fyra studier utförda i Nederländerna undersökte implementeringen av “Chronic Disease Self-

Management Program” (CDSMP) bland personer med hjärtproblem (Smeulders et al., 2007; 

Smeulders et al., 2009a; Smeulders et al., 2009b; Smeulders et al., 2010). I dessa studier fick 

deltagarna, i grupper om sju till 13 personer, delta under två och en halv timmes gruppträffar, 

veckovis i sex veckor. Dessa träffar kompletterade då den ordinarie vården. 

 CDSMP-programmet som Smeulders et al. (2009a; 2009b; 2010) använde i studierna 
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syftade till att stärka tron på den egna förmågan genom användandet av fyra strategier; 

hantering av färdigheter, omtolkning av symtom, motivation genom förebilder samt social 

övertygelse via uppmuntran och stöd från omgivningen. Programmet ämnade även lära 

deltagarna att hantera medicinska aspekter av sjukdomen, att behålla, ändra och skapa nya 

beteenden och roller samt att hantera emotionella konsekvenser av sjukdomen (Smeulders et 

al., 2007; 2009b). 

 Omtolkning av symtom syftade till att minska deltagarnas problem med sina symtom 

(Smeulders et al., 2009a; 2009b; 2010). Smeulders et al. (2009a) uppmärksammar att 

personen via handlingsplanering och omtolkning av symtom synliggjorde dennes individuella 

uppfattningar kring sjukdomen. Smeulders et al. (2009b) beskriver att deras CDSMP-program 

ämnade till att motivera deltagarna till beteendeförändringar genom att sätta personliga mål 

och dela upp dem i mindre delmål och handlingsplaner. 

 Tingström, Ekelund, Kamwendo och Bergdahl (2006) och Tingström, Kamwendo och 

Bergdahl (2005) genomförde studier där ett problembaserat lärandeprogram användes för 

personer med kranskärlssjukdom. Programmet hölls under ett års tid och innefattade 13 

gruppträffar, vilka förekom mer frekvent under programmets start. Grupperna bestod av sex 

till nio deltagare. Deltagarna i programmet fick ordinarie vård utöver programmet. 

 Tingström et al. (2005) beskriver att syftet med PBL-programmet var att stimulera till 

aktivitet gällande diskussion, att ställa frågor, att aktivera tidigare kunskap samt att framföra 

ny kunskap och dess användning i det egna livet. I PBL-programmet som användes i studien 

av Tingström et al. (2005) användes en strukturerad problem-lösningsprocess för att stimulera 

deltagarnas självcentrerade lärande. Lärandeprocessen centrerades under programmet kring 

verkliga livssituationer, presenterade i form av scenarier för diskussion, som berörde 

angelägna områden kring att leva med kranskärlssjukdom (Tingström et al., 2005; 2006). 

7.1.2 Delvis kompenserande omvårdnadssystem 

De Vries, Darling-Fischer, Thomas och Belanger-Shugart (2007) genomförde en pilotstudie 

för att undersöka utfallet av användandet av ett “Group Medical Appointment” (GMA) 

program bland sex personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Programmet hölls en gång i 

månaden de första tre månaderna för att sedan övergå till att hållas var tredje månad under ett 

års tid. Gruppträffarna pågick i 90 min och ägnades åt introduktion, diskussion, utbildning 

samt diskussion kring handlingsplaner för egenvård. Data kring ”6-minute walk” och 

vitalparametrar samlades in och deltagarna träffade även en sjuksköterska enskilt en kort 

stund under gruppträffarna. 
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 Edwards et al., (2005a; 2005b) genomförde studier som syftade till att undersöka effekten 

av en gruppintervention, “Leg Club”, för personer med kroniska venösa bensår. 

Interventionen bestod av veckovis gruppträffar i 12 veckor under antingen förmiddag eller 

eftermiddag. Deltagarna var välkomna till gruppträffarna vid valfri tid under dessa tillfällen. 

Programmet fokuserade på kamratstöd mellan och för deltagarna samt möjliggjorde 

interaktion mellan dessa och stöd kring målsättning. I de två studierna deltog 28 respektive 33 

personer i “Leg Club”-programmet. Alla deltagare i studien fick; omfattande hälsobedömning 

samt bedömning av arteriellt blodflöde, remittering till mer omfattande 

cirkulationsbedömning vid behov, evidensbaserad behandling för venösa sår samt uppföljning 

var tolfte vecka efter att såren läkt för prevention (Edwards, 2005a; 2005b). 

 Edelman et al., (2010) utformade en studie för att testa effektiviteten av ett “Group medical 

clinic” (GMC)-program hos personer med samsjuklighet mellan diabetes och högt blodtryck. 

Programmet utformades som gemensamma gruppträffar med sju till nio personer i varje grupp 

som träffades under 90 minuter varannan månad i ett år. I början av gruppträffarna utförde 

sjuksköterskan blodtryckmätning och avläsning av blodsockret från deltagarnas egen 

blodsockermätare. Vidare inhämtade sjuksköterskan svar på frågeformulär angående akuta 

sjukdomstillstånd och höll en interaktionsfokuserad undervisning i gruppen. Farmaceut och 

läkare utvecklade parallellt med gruppinteraktionen en behandlingsplan för varje deltagare 

som innefattade medicinsk behandling och livsstilsförändringar för att förbättra 

blodsockernivå och blodtryck. Efter diskussion med personen godkändes behandlingsplanen 

(Edelman et al., 2010). 

7.1.3 Hjälpmetoder som del i lärande i grupp                                      

I CDSMP-programmet i Smeulders et al. (2007; 2009a; 2009b; 2010) studier agerade en 

person med hjärtsjukdom och en sjuksköterska facilitatorer för gruppträffarna, där personen 

med hjärtsjukdom fungerade som förebild för deltagarna. I studierna utförda av De Vries et al. 

(2007), Edelman et al. (2010) och Tingström et al. (2005; 2006) agerade sjuksköterskan 

facilitator under gruppträffarna. I studien av Edwards et al. (2005a; 2005b) gav 

sjuksköterskor, deltagare och volontärer stöd och vägledning till deltagarna. 

 Smeulders et al. (2009a; 2009b; 2010) beskriver att deltagarna förutsattes bli mer 

motiverade till förändring av beteende genom förebilder samt uppmuntran och stöd från 

omgivningen. 

 Att formulera mål och arbeta mot dessa uppmärksammas återkommande i studierna som en 

del i arbetet med lärande i grupp för personer i behov av vård (Edwards et al., 2005a; Edwards 



16 

et al., 2005b; Smeulders et al., 2009a; Smeulders et al., 2009b; Smeulders et al., 2010; 

Tingström et al., 2005; Tingström et al., 2006). 

 Smeulders et al. (2009a; 2009b; 2010) beskriver att hantering av färdigheter för att stärka 

tron på den egna förmågan används inom gruppen genom; målsättning, arbete med 

individuella handlingsplaner samt feedback mellan deltagare. Deltagarna stöttade varandra 

vid arbetet med handlingsplaner via telefonkontakt (Smeulders et al., 2009a; 2009b). 

Smeulders et al. (2009b) beskriver att delmålen och handlingsplanerna utarbetades veckovis 

för att vara uppnådda nästkommande vecka. Deltagarnas självförtroende skattades för att 

säkerställa att målsättningen var rimlig. Om lågt självförtroende uppmärksammades 

genomförde gruppen problemlösning av möjliga barriärer och eventuellt justerades delmål 

och handlingsplan. Delmål och handlingsplan diskuterades vid nästa gruppträff och deltagare 

som inte hade nått sina mål fick hjälp med problemlösning och brainstorming i grupp för att 

diskutera situationen. 

 Edwards et al. (2005a) betonar att målsättning användes som ett redskap för att stärka 

motivation, självförtroende, självkänsla och kontroll. Edwards et al. (2005a; 2005b) använde 

målsättning och strategiutveckling som redskap för att stötta deltagarna att ta kontroll över sin 

vardag och sjukdom. Dessa moment vägleddes och stöttades av andra deltagare, 

sjuksköterskor och volontärer. 

 Tingström et al. (2006) beskriver att gruppträffarna resulterade i gemensamma mål som 

vägledde deltagarna i deras individuella studier inför kommande gruppträff. Deltagarna blev 

ombedda att formulera individuella mål för livsstilsförändringar, vilka utvärderades under 

gruppträffarna (Tingström et al., 2006). För att stärka det självcentrerade lärandet fick varje 

gruppmedlem skriva ner målsättning för lärande och livsstilsförändringar i en dagbok 

(Tingström et al., 2005). 

 I studien av De Vries et al. (2007) diskuterade deltagarna under den första träffen 

sekretess, normer för gruppträffarna, egenvård och handlingsplaner såväl som vilka ämnen 

deltagarna var intresserade av att samtala kring. I likhet med De Vries et al. (2007) utformade 

Tingström et al. (2005) första träffen kring diskussion och information om PBL-programmet, 

stimulering till diskussion gällande strukturering av grupparbete samt utformning av 

gruppkontrakt angående förhållningsregler inom gruppen. Deltagarna fick själva bestämma 

vilka aspekter de ville fokusera på under gruppträffarna. Edelman et al. (2010) beskriver att 

deltagarna valde teman för undervisningen och syftet var att "bemyndiga" grupperna till att 

identifiera deras egna lärandebehov. 

 Deltagarna i De Vries et al. (2007) studie fick information i form av åhörarkopior kring 
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aktuellt ämne för varje gruppträff samt en pärm att organisera informationen i. Dessutom fick 

deltagarna en stegräknare och ett gummiband som träningsredskap. I studierna av Smeulders 

et al. (2007, 2009a, 2009b, 2010) fick deltagarna vid programstart en bok om att leva med 

långvariga tillstånd. Deltagarna uppmanades att under gruppträffen läsa in det specifika 

avsnitt i boken som behandlade temat för det aktuella grupptillfället. 

 Edelman et al. (2010) beskriver att första delen av gruppträffarna i GMC-programmet 

skulle möjliggöra stärkt sammanhållning och underlätta bekantskapen mellan deltagarna. 

Deltagarna i “Leg Club”-programmet fick en gång i veckan möjlighet att delta i sociala 

aktiviteter, interaktion samt informationsutbyte (Edwards et al., 2005a; 2005b). Kollektiv 

behandling utfördes i en informell miljö för att motverka stigmatisering samt möjliggöra 

lärandesituationer för såväl deltagare och personal (Edwards et al., 2005b). Samtliga deltagare 

fick stöd och råd gällande att leva med venösa bensår (Edwards et al., 2005a; 2005b). 

8 Diskussion 

Diskussion kommer föras i förhållande till studiens syfte; Syftet var att nå kunskap om hur 

sjuksköterskan kan arbeta med lärande i grupp hos personer med långvarig sjukdom utifrån 

Dorothea Orems ”Teori om omvårdnadssystem”. 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras mot relevant litteratur som berör vårdvetenskap och lärande såväl som 

Orems delteori “Teori om omvårdnadssystem”. Resultatdiskussionen utgår från rubrikerna 

“lärande hos personer i behov av vård”, “återknytning till Orems delteori ”Teori om 

omvårdnadssystem” och “dependent-care agent”. Författarna av denna studie kommer 

använda uttrycket “vi” vid egna reflektioner och tankar i linje med Backman (2008, s. 48) 

som uppmärksammar formulering i första person vid egna uttalanden. 

8.1.1 Lärande hos personer i behov av vård 

I resultatet synliggörs en skillnad i huruvida programmen engagerar deltagarna att identifiera 

egna lärandebehov och att låta dessa styra kunskapsinhämtandet, vilket vi anser till stor del 

speglar olika perspektiv på lärande. De program som betonat deltagarnas roll i att styra vad 

som ska tas upp anser vi går i linje med andragogik och självcentrerat lärande som 

uppmärksammar behovet av att den lärande själv får styra vad som ska läras samt att denne 

ser värdet av lärandet (Knowles, 1980, s. 43f; Merriam, 2001). Vi anser att programmens sätt 

att i förväg bestämma innehållet för lärandet går i linje med behaviorismen. Friberg (2012b) 

beskriver överföringsmetaforen inom behaviorismen som att förmedla och lära ut kunskap 

som mottagaren ska lära in. Riskerna med att utforma lärandet i linje med behaviorismen är 
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att det för personen i behov av vård förstärker positionen som underordnad och riskerar att 

inte svara an på dennes lärandebehov (Friberg, 2012b). I linje med våra fynd betonar Boyde et 

al. (2009) att traditionella undervisningsprogram för personer i behov av vård har fokuserat på 

undervisningsbehov identifierade av vårdgivare snarare än behov identifierade av personen 

själv. Vidare uppmärksammas att lärandebehov uppfattas olika av personen som ska lära 

jämfört med sjuksköterskan (ibid).                

 Att i förväg bestämma vad som ska läras, såsom framkommit i resultatet, anser vi riskerar 

att åsidosätta den lärandes uppfattning av dess lärandebehov såväl som dess egen motivation 

till lärande. Friberg och Hansson Scherman (2005) beskriver att personer som inte följer 

vårdens råd benämns som icke följsamma vilket ofta ses som ett problem. Vi anser att denna 

problematik drabbar lärandet hos personer i behov av vård negativt i de situationer då lydighet 

och följsamhet anses vara ledord för god vård. Friberg och Hansson Scherman (2005) har 

utformat modellen “to follow and letting oneself be followed” som betonar att sjuksköterskan 

ska se till personens behov och låta dessa styra. Istället för att eftersträva följsamhet och 

lydnad skiftar perspektivet i denna modell till att se personen som en lärande och 

reflekterande individ där fokus läggs på att visa intresse för personens sätt att erfara och förstå 

samt dennes önskningar och behov (Friberg & Hansson Scherman, 2005). 

 I resultatet framkommer att programmet CDSMP verkar för att hantera emotionella 

konsekvenser av sjukdomen. Vi anser att det är ett viktigt fynd då detta program särskiljer sig 

från de övriga programmen i detta avseende. I litteraturen kring lärande uppmärksammas den 

nära kopplingen mellan upplevelser, erfarenheter och lärande (Berglund, 2011, s. 47; 

Dolmans et al., 2005; Knowles, 1980, s. 44; SSF, 2007, s. 16). Rager (2009) uppmärksammar 

känslor och deras starka påverkan på lärande. Känslor beskrivs kunna stärka lärande såväl 

som hindra det. Rager (2009) betonar att känslor som en del av lärande ofta inte 

uppmärksammas i diskussion kring lärande. Att uppmärksamma känslor som en del i lärande 

beskrivs vara särskilt viktigt inom hälso- och sjukvården eftersom att personer förväntas ta ett 

ökat ansvar för lärande och val av vård. Tillsammans med de känslor som kan uppkomma vid 

sjukdom utgör detta en mycket stor påverkan på lärandet (ibid). Rager (2009) har utformat en 

modell för att synliggöra känslans del i olika komponenter som påverkar lärande. Fem 

komponenter lyfts fram där den lärande personen ses som den centrala komponenten 

sammanbundet med kontext, innehåll, process och lärande. Vi anser att Rager (2009) ger en 

holistisk bild av lärande och hur nära sammanknutet det är med individen själv. Såsom Rager 

(2009) uppmärksammar så ser även vi värdet i hennes modell för sjuksköterskans funktion i 

att stötta lärande. Att drabbas av långvarig sjukdom innebär stor påverkan på människan 
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såsom beskrivet i bakgrunden och genom den kunskap Rager (2009) förmedlar betonas vikten 

av att se till personens egna upplevelser och känslor som en del i lärandet. 

8.1.2 Återknytning till Orems ”Teori om omvårdnadssystem” 

Vid utformningen av omvårdnadssystemet anser Orem (2001, s. 348ff) att sjuksköterskan 

behöver ställa två frågor som lägger grunden för omvårdnadssystemet; Vem borde och kan 

utföra de handlingarna som krävs för att svara an på egenvårdskraven? Vem borde och kan 

reglera utveckling och arbete mot egenvårdskapacitet hos personen i behov av vård? I de 

analyserade studierna har fem varianter av vårdprogram för personer med långvarig sjukdom 

framkommit: CDSMP, PBL, GMA, GMC och “Leg Club”. Dessa program svarar an på 

Orems frågeställningar kring omvårdnadsystem på olika sätt och tillhör därav olika 

omvårdnadssystem. Samtliga program i resultatet karaktäriserades som stödjande-

undervisande omvårdnadssystem medan GMA, GMC och “Leg Club”-programmen även 

hade inslag av delvis kompenserande omvårdnadssystem. 

 Samtliga program innefattar interaktion mellan personer i behov av vård, genom 

strukturerade gruppträffar eller genom möjliggörande av socialt umgänge. Denna interaktion 

kunde ta sig i uttryck då personerna i behov av vård agerade stöd för varandra samt utbytte 

kunskap. Detta går i linje med Orems (2001, s. 350ff) beskrivning av stödjande-undervisande 

omvårdnadssystem. Orem (2001, s. 352) beskriver att sjuksköterskan bör använda ett 

stödjande-undervisande omvårdnadssystem då personen klarar av att utföra sin egenvård med 

begränsad hjälp av sjuksköterskan. Personen är då engagerad i utvecklingen av 

egenvårdskapaciteten och behöver stöd med beslutsfattande, införskaffande av kunskap och 

färdigheter samt kontroll av beteende (Orem, s. 350ff). Vidare beskrivs de hjälpmetoder som 

används i detta system vara att stötta personen, att ledsaga, att skapa en utvecklande miljö 

samt att undervisa (Orem, s. 352). 

 Eftersom programmen beskriver användandet av hjälpmetoder otydligt och applicerar 

dessa tillsynes på samtliga deltagare, frågar vi oss ifall programmen tar hänsyn till 

personernas individuella grad av självstyrning i sitt lärande och vad konsekvensen blir om de 

inte gör det. I förlängningen ställer vi oss frågande till tillämpningen av Orems begrepp 

hjälpmetoder, då det till synes inte tar hänsyn till personens grad av självstyrning i förhållande 

till sitt lärande. Grow (1991) uppmärksammar att lärande ska stödjas utifrån graden av 

självstyrning och de olika rollerna som en person kan anta för att stötta lärande. Dessa speglar 

graden av självstyrning från låg till hög grad och är formade i fyra teman som går från; 

auktoritär coach, inspiratör/guide, facilitator och rådgivare/delegator. De två första speglar en 
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pedagogisk inriktning på stödet medan de två senare speglar en andragogisk inriktning. Inom 

dessa roller visar Grow (1991) på olika metoder för att stödja lärande och går från att vid låg 

grad av självstyrning karaktäriseras av vägledning och handledning till att vid högre grad av 

självstyrning betona facilitering, uppmuntran, samarbete, utmaning samt överlämnande av 

ansvar. Grow (1991) menar att lärande kan påverkas starkt negativt om val av stöd inte 

matchar graden av självstyrning. Detta kan ta sig i uttryck av att en mycket självständig 

person stöttas av en auktoritär och styrande person eller att en person med låg självstyrning 

stöttas av en person som överlämnar ansvaret till personen. Utifrån Grows (1991) modell 

anser vi att de hjälpmetoder som används i de beskrivna programmen i resultatet bäst 

tillämpas på olika grader av självstyrning. 

 Genom att identifiera hjälpmetoder i de olika programmen framkom det att tre av 

programmen använde hjälpmetoden “utföra eller handla för personen i behov av vård”, som 

beskrivs av Orem (2001, s. 349). Detta kunde innebära sårbehandling, behandlingsplaner eller 

insamling av vitalparametrar. Förutom dessa moment innefattade dessa program även 

hjälpmetoderna att vägleda, att stödja fysiskt eller psykiskt, att undervisa och att konstruera en 

miljö som stöttar utveckling (Orem, 2001, s. 352), vilket gör att dessa program kan 

kategoriseras som både delvis kompenserande och stödjande-undervisande 

omvårdnadssystem. Inom det delvis kompenserande omvårdnadssystemet beskriver Orem 

(2001, s. 352) att både sjuksköterskan och personen utför egenvårdshandlingar. Vem som 

utför handlingarna beror på balansen mellan personens egenvårdsbegränsningar och dennes 

egenvårdskapacitet. Huvudansvaret i att utföra handlingarna ligger hos sjuksköterskan eller 

personen. Till exempel kan personen utföra allmän egenvård medan sjuksköterskan utför 

omvårdnadsåtgärder. Samtliga hjälpmetoder kan användas inom detta system. 

8.1.3 Dependent-care agent 

I resultatet har vi uppmärksammat att deltagarna använt sig av hjälpmetoder gentemot 

varandra, exempelvis genom att stötta, vägleda och undervisa varandra. Orem (2001, s. 284f) 

använder sig av begreppet dependent-care agent, vilket beskrivs som en person som verkar för 

att möta en annan människas egenvårdsbehov eller för att utveckla dennes 

egenvårdskapacitet. Denna person beskrivs ofta tillhöra den behövandes familj eller 

vänskapskrets. En person som fungerar som dependent-care agent kan ingå i ett pågående 

omvårdnadssystem för den behövande personen (Orem, 2001, s. 284f). 

 I resultatet har vi sett likheter mellan dependent-care agent och den funktion deltagarna 

haft i relation till varandra. Vi ser att deltagarna, i linje med Orems (2001, s. 284f) 



21 

beskrivning av dependent-care agent, haft funktionen av att hjälpa varandra att utveckla 

respektive persons egenvårdskapacitet. Detta har skett då deltagarna har stimulerat varandras 

lärande genom stöd, vägledning, utbyte av kunskap samt att vara förebild för varandra. Orem 

(2001, s. 255) beskriver att egenvårdskapacitet utvecklas konstant genom lärande i det dagliga 

livet. Utvecklingen sker via intellektuell nyfikenhet i undervisning och handledning från 

andra och genom erfarenheten av att utföra egenvård (Orem, 2001, s. 255). Att personer med 

långvarig sjukdom lär av varandra samt ger och mottar stöd av varandra framkommer även i 

en studie av Pagels (2004).                         

 Vi menar att resultatet visar på att personer i behov av vård kan ses som resurser för 

sjukvården istället för enbart belastning. Detta både eftersom personer kan stötta varandras 

lärande och eftersom aktivt deltagande främjar det egna lärandet och hälsa. SSF (2008) 

betonar att sjuksköterskan ska se till det friska hos patienten och utveckla denne mot ökad 

tilltro till dess egna förmågor och resurser. Orem (2001, s. 286) uttrycker ett framtida behov 

av dependent-care agents för att svara an på de ökade behoven av vård relaterat till en allt 

äldre befolkning och ökad förekomst av långvarig sjukdom.  

 I de program som beskrivs i resultatet har sjuksköterskan haft en stödjande roll för att 

främja personernas lärande. Vi anser att sjuksköterskan har en viktig uppgift i att möjliggöra 

för personerna att stötta varandra och de program som beskrivs lyfter fram olika metoder för 

sjuksköterskan att göra det på. Orem (2001, s. 286) betonar att påfrestningen kan vara stor på 

dependent-care agents och att det därför är viktigt för sjuksköterskan att värna om deras hälsa 

och stärka deras förmåga att hjälpa och stödja. Vi anser att sjuksköterskan i förlängningen inte 

bara ska verka för att främja de enskilda personernas hälsa utan även skapa en process där 

personerna utvecklar varandra mot en stärkt hälsa.  

8.2 Metoddiskussion 

Metoden för utformningen av studien såväl som studiens bidrag kommer diskuteras nedan 

under rubrikerna “val av metod”, “analysprocessen” och “kvaliteten i studierna”. 

8.2.1 Val av metod 

Vi har studerat hur sjuksköterskan kan arbeta med lärande i grupp hos personer med långvarig 

sjukdom, vilket har återspeglats i vår litteratursökning då vi har fått fram artiklar som 

beskriver olika program för lärande i grupp hos personer med långvarig sjukdom. Dessa 

artiklar är samtliga kvantitativa och nio av artiklarna har berört effekten av programmen 

medan en artikel har berört användbarheten av ett program. Beskrivningen av hur 

sjuksköterskan kan arbeta med lärande i grupp har funnits i studiernas 
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interventionsbeskrivning. Denna del har utgjort arbetsmaterialet för vårt resultat och medfört 

ett begränsat underlag. Vi har inte valt att undersöka hur personer i behov av vård upplever 

lärande i grupp eller effekten av lärande i grupp. Dessa frågeställningar är dock även de 

viktiga forskningsområden som vi anser vara starkt knutna till hur sjuksköterskans arbete 

påverkar lärandet hos personer i behov av vård. Trots dessa begränsningar anser vi att vår 

litteraturöversikt ger en bild av hur sjuksköterskan kan arbeta med lärande i grupp för 

personer som lever med långvarig sjukdom och tillsammans med Orems delteori ”Teori om 

omvårdnadssystem” ger den också ett vårdvetenskapligt perspektiv på människans lärande i 

grupp som är av värde för sjuksköterskan. 

 Den systematiska litteratursökningen genererade totalt fyra studier till vårt resultat vilket 

motiverade vårt val att göra manuella sökningar. Dessa resulterade i ytterligare sex artiklar till 

vårt resultat. Vi anser det vara en stor brist att vår systematiska litteratursökning i sig inte 

genererade fler studier och detta trots att vi anser sökningen vara både omfattande och 

utformad för att inkludera alla studier inom området. Av de studier vi använt i resultatet är 

fyra studier skrivna av samma författargrupp och ytterligare fyra studier är skrivna av två 

författargrupper (se bilaga 2). Det är sannolikt att dessa två begränsningar har påverkat vårt 

resultat. Trots detta har vårt syfte sökt att nå kunskap kring hur sjuksköterskan kan arbete med 

lärande i grupp hos personer med långvarig sjukdom och därav inte undersökt hur 

sjuksköterskan bäst gör detta eller vilken intervention som är mest frekvent använd av 

sjuksköterskor. Därav anser vi att vårt resultat fortfarande är av värde för sjuksköterskor då 

det synliggör olika arbetssätt för att stötta lärande i grupp hos personer med långvarig 

sjukdom. 

8.2.2 Analysprocessen 

Det resultat vi nått genom analysen av studierna hade vi svårt att kategorisera då det fanns 

stora likheter i vårt arbetsmaterial. Orems begrepp omvårdnadssystem kunde tolkas innefatta 

hela arbetsmaterialet. Även begreppet hjälpmetoder var svårt att kategorisera då de olika 

hjälpmetoderna visade sig ha stora likheter i vårt arbetsmaterial. Vi valde därför att 

kategorisera innehållet i studierna som berörde programmens mål och utformning till 

omvårdnadssystem medan mer konkreta åtgärder kategoriserades till hjälpmetoder. Dessutom 

valde vi att kategorisera innehållet i studierna som berör hjälpmetoder under en gemensam 

kategori eftersom vi fann stora likheter i de hjälpmetoderna som framkom i studierna. 

Begränsningarna med vårt val av kategorisering är att nyanseringen i Orems begrepp kan 

mistas eller bli otydlig. Genom att kategorisera arbetsmaterialet inom generella kategorier i 
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Orems delteori ”Teori om omvårdnadssystem” anser vi dock att sambandet tydliggörs mellan 

de begrepp Orem uppmärksammar och de aspekter i studierna som kan relateras till dessa 

begrepp. 

8.2.3 Kvaliteten i studierna 

Vi har använt oss av de frågor för granskning av studiers kvalitet som Friberg (2012a) lyfter 

fram. Genom Fribergs (2012a) kvalitetsfrågor har vi upptäckt genomgående brister i den 

vårdvetenskapliga anknytningen i studierna trots att de flesta är publicerade i 

vårdvetenskapliga tidsskrifter. Med tydlig vårdvetenskaplig anknytning anser vi att 

sjuksköterskor med stöd i vårdvetenskap lättare kan applicera det omvårdnadssystem som är 

bäst lämpat för personer med långvarig sjukdom och deras behov av eget lärande. Eftersom 

teoretisk anknytning generellt i studierna varit bristande och särskilt återkopplingen till teori i 

studiernas diskussionsdel menar vi att en naturlig kritik är; vad studierna faktiskt bidrar med, 

varför programmen i studierna nått det beskrivna resultatet och hur deras tillvägagångssätt är 

kopplat till vetenskaplig teori och då särskilt sjuksköterskans kunskapsområde. 

 Newman, Steed och Mulligan (2004) har utfört en litteraturöversikt kring interventioner för 

personer med långvarig sjukdom. De riktar stark kritik mot omfattande brister i teoretisk 

anknytning såväl som otydliga beskrivningar av dessa program. Tydligare beskrivning av 

programmen skulle möjliggöra en säkrare tolkning samt ge en försäkran om att interventionen 

utförts lika av samtliga facilitatorer i studien (ibid). 

 I granskningen av studierna till vårt resultat saknas även genomgående en tydlig 

beskrivning av sjuksköterskans roll i programmen. Tillsammans med bristande 

vårdvetenskaplig förankring anser vi att detta medför stora konsekvenser för det bidrag 

studierna kan ge sjuksköterskan. Effekten av dessa omvårdnadssystem är av stort intresse för 

sjuksköterskan men bristen på beskrivning av sjuksköterskans roll menar vi gör det svårt att 

konkret använda dessa program i utformandet av omvårdnadssystem. 

 För att finna vårdvetenskapligt innehåll i programmen har studierna tolkats utifrån Orems 

delteori ”Teori om omvårdnadssystem”. Vi anser att Orems delteori ger en strukturerad bild 

av det som sker mellan personen i behov av vård och sjuksköterska såväl som sjuksköterskans 

roll och möjligheter att stödja personen utifrån dennes behov. Trots bristen på 

vårdvetenskaplig anknytning och beskrivning av sjuksköterskans roll anser vi att studierna 

speglar den kunskap som finns tillgänglig för sjuksköterskan. Vi anser att vi utifrån Orems 

delteori lyft fram vårdvetenskapligt innehåll såväl som sjuksköterskans roll i de studier vi 

granskat. 
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 Två av studierna i resultatet redovisar inte eventuella etiska överväganden, vilket vi ser 

som en allvarlig brist i studierna. Forsman (2002, s. 134) beskriver att forskningsetik innebär 

att forskare tar hänsyn till personer inblandade i studien samt eventuella konsekvenser av 

forskningen. Detta hänsynstagande kan göras utifrån etisk kodex, till exempel 

Helsingforsdeklarationen, och etiska kommittéer (Forsman, 2002, s. 134f). Trots denna brist 

har vi valt att inkludera studierna då kvaliteten i övrigt bedömdes som god och dess relevans 

inom området som vi ämnat studera hög. 

8.3 Relevans för allmänsjuksköterskan 

I studierna beskrivs både allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor och vi anser att 

vårt resultat är av intresse för båda dessa yrkeskategorier. Genom att analysera via Orems 

delteori ville vi synliggöra hur sjuksköterskan agerar i förhållande till lärande hos personer i 

behov av vård. Att visa på sjuksköterskans arbete med människors lärande i grupp anser vi 

möjliggör en förståelse kring hur personens lärandebehov kan tillgodoses och ger perspektiv 

på hur sjuksköterskan kan arbeta i sin pedagogiska funktion. Vi anser vidare att 

allmänsjuksköterskan med denna kunskap lättare kan tillmötesgå lärandebehov hos personer i 

behov av vård. 

 Vi anser att denna litteraturöversikt kan ge allmänsjuksköterskan ett vidare perspektiv på 

hur omvårdnad kan utformas för att stötta lärande mellan personer i liknande situation. I de 

studier som vi granskat stimuleras lärande genom planerade gruppträffar syftande till att 

utveckla deltagarna mot stärkt hälsa. Vi anser dock att sjuksköterskan kan stimulera lärande 

mellan flera personer inom även mindre formella former och att vårt resultat kan vara av 

intresse även för de sjuksköterskor som inte arbetar med just formella gruppträffar. Rowlands 

och Noble (2008) har funnit att vissa personer med svår cancersjukdom uppskattat 

möjligheten till att få ligga på flerbäddssalar då detta möjliggjort interaktion med andra 

personer i behov av vård. Vidare uppmärksammas att flerbäddssalar minskat känslan av att 

vara ensam i sin sjukdom och instängd i sin sal samt ökat förmågan att hantera sina problem. I 

linje med Rowlands och Noble (2008) fann Malcolm (2005) det positivt med flerbäddssal då 

kamratskap mellan personer i behov av vård kunde utvecklas och vara stöttande samt föra 

tankarna från det egna lidandet. Både Rowlands och Noble (2008) och Malcolm (2005) pekar 

på att interaktionen mellan personer inom flerbäddssalar kan upplevas stöttande och ge en 

känsla av gemenskap, vilket har stora likheter med våra fynd där deltagarna i studierna genom 

interaktion med andra gavs möjlighet till lärande. Vi anser att våra fynd kan ge en djupare 

förståelse för den interaktion och det lärande som utspelar sig mellan personer i behov av 
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vård, även i mindre formella sammanhang såsom i en flerbäddssal. Med denna kunskap kan 

en sjuksköterska lättare identifiera lärandebehov samt initiera lärande hos personer i behov av 

vård genom att skapa möjlighet för formell eller informell interaktion mellan personer. 

8.4 Behov av vidare forskning 

Lärande i grupp för personer med långvarig sjukdom är ett beforskat område och flera 

effektstudier har utförts. Som tidigare nämnt finns bristande beskrivning av vårdvetenskap 

och sjuksköterskans roll i studierna. Vi anser att vårdvetenskap och sjuksköterskans roll inom 

arbetet med lärande i grupp hos personer i behov av vård behöver synliggöras ytterligare. 

Såsom ovan nämnt anser vi även att lärandet kan ske spontant i interaktionen mellan personer 

i behov av vård utan sjuksköterskans direkta närvarande. Vi anser att forskning bör söka 

kunskap kring hur informell interaktion mellan personer i behov av vård påverkar lärande.  

 Begreppen long term illness och patient learning har visat sig vara sparsamt använda inom 

forskning och det speglar även att fokus inte lagts på dessa områden. Vi har uppmärksammat 

svårigheter att finna litteratur kring lärande hos personer i behov av vård trots att detta område 

är mycket viktigt inom vårdpedagogik och vårdvetenskap. Att finna litteratur som fångar in 

att leva med långvarig sjukdom ur ett helhetsperspektiv anser vi vara viktigt. Sjuksköterskans 

profession skulle gynnas av ytterligare forskning gällande att leva med långvarig sjukdom och 

lärande hos personer i behov av vård, då detta är av stort intresse för sjuksköterskan i dennes 

arbete.  
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Belanger-Shugart, 
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group medical 
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an outpatient 

specialty care 

clinic. 

 

2007, USA, 

American 

Academy of 

Nursing 

Practitioner. 
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av en 

specialistsjuksköterskeledd 

”group medical appointment” 

(GMA)-intervention for 
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lungsjukdom (KOL) på en 

lungavdelning i USA. 

Kvantitativ pilotstudie.  

 Urval: sex personer med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. 

 Datainsamling genomfördes vid 

programmets start och slut via frågeformulär 

samt ”6-minutes walk”-test. 

 Analysmetod: Jämförelse mellan basvärde 

och utfall för de som fick behandling. 

Deltagarna i CMA-Programmet träffades sex 

gånger och gruppträffarna faciliterades av 

sjuksköterska.  Träffarna ägnades åt 

introduktion, diskussion, utbildning och arbete 

med handlingsplaner. Personerna fick även 

enskild kontakt med sjuksköterska och 

redskap/stöd för träning. Sjuksköterskan 

faciliterade gruppträffarna. 

Edelman, D., 

Fredrickson, S., 

Melnyk, S., 

Coffman, C., 

Jeffreys, A., Datta, 

S., Jackson, G., 

Harris, A., 

Hamilton, N., 

Stewart, H., Stein, 

J., & Weinberger, 

M. 

Medical Clinics 

Versus Usual 

Care for Patients 

With Both 

Diabetes and 

Hypertension 

2010, USA, 

Annals of 

Internal 

Medicine 

Syftet var att testa effektiviteten 

av Group Medical Clinics 

(GMCs) vid hanteringen av 

samsjuklighet av diabetes och 

högt blodtryck. 

Randomiserad kontrollerad studie 

 Utfall: 239 personer med samsjuklighet 

mellan diabetes och högt blodtryck 

randomiserades till kontroll- och 

interventionsgrupp. 

 Datainsamling genom mätning av HbA1C 

och systoliskt blodtryck vid studiens start, mitt 

och slut. Insamlingen skedde även genom 

frågeformulär och administrativ data angående 

användande av sjukvårdstjänster.  

 Dataanalys i enlighet med ”intention-to-

treat”-principer. Skillnader analyserades 

mellan gruppernas basvärde samt utfall vid 

studiens mittpunkt och avslut.   

Deltagarna i GMC-programmet träffades sex 

gånger. 

 Gruppträffarna bestod i 

interaktionsfokuserad undervisning stöttad av 

sjuksköterska. Syftet var att stärka deltagarna 

att identifiera egna lärandebehov. Utöver detta 

fick deltagarna även träffa sjuksköterska och 

läkare separat för kontroller och utarbete av en 

behandlingsplan. 

Edwards, H., Improved 2005, Syftet med pilotstudie var att Pilotstudien utformades efter en randomiserad Deltagarna i “leg club”-programmet träffades 
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Courtney, M., 

Finlayson, K., 

Lewis, C., 

Lindsay, E. & 

Dumble, J. 

healing rates for 

chronic venous 

leg ulcers: Pilot 

study results 

from a 

randomized 

controlled trail of 

a community 

nursing 

intervention 

Australia, 

International 

Journal of 

Nursing 

Practice 

utvärdera effektiviteten av en 

integrerad, samhällsförankrad 

sjuksköterskeintervention för 

hantering av patienter med 

venösa bensår. Mer specifikt 

syftar artikeln till att undersöka; 

läkningsfrekvens, livskvalitet, 

hälsostatus, funktionsförmåga 

och smärtnivå. 

kontrollerad design.  

 Urval: 33 personer med kroniska bensår 

randomiserades till interventionsgrupp eller 

kontrollgrupp.  

 Datainsamling skedde vid studiens start 

samt efter tolv veckor via: 

punktmarkeringsmetod, PUSH-skalan och 

summering av läkta sår. 

 Dataanalys: Skillnad analyserades mellan 

kontroll- och interventionsgrupp.  

1ggr/v för att delta i sociala aktiviteter och  

interaktion, informationsutbyte, kamratstöd 

samt målsättning och individuell 

strategiutveckling som stöttades av 

sjuksköterska, volontärer och deltagare. 

Edwards, H., 

Courtney, M., 

Finlayson, K., 

Lindsay, E., 

Lewis, C., Shuter, 

P. & Chang, A. 

Chronic venous 

leg ulcers: effect 

of a community 

nursing 

intervention on 

pain and healing. 

2005, 

Australia, 

Nursing 

Standard 

Syftet var att undersöka 

effekten av en ny 

samhällsförankrad 

sjuksköterskemodell för vård av 

patienter med kroniska bensår 

utifrån smärtnivåer, funktionell 

förmåga, livskvalitet och 

sårläkning. I artikeln lyfts 

enbart resultat kring smärtnivå 

och sårläkning fram.  

Studien utformades som en sekventiell 

randomiserad kontrollerad studie. 

 Urval: 56 personer med kroniska bensår 

randomiserades till interventionsgrupp eller 

kontrollgrupp.  

 Datainsamling skedde vid studiens start 

samt efter tolv veckor via: 

punktmarkeringsmetod, PUSH-skalan, 

summering av läkta sår samt smärtpåverkan 

och hur det påverkar personens liv. 

 Dataanalys: Analyserade skillnad i 

basvärde och utfall mellan kontroll- och 

interventionsgrupp. 

Deltagarna i “leg club”-programmet träffades 

1ggr/v för att delta i sociala aktiviteter och  

interaktion, informationsutbyte, kamratstöd 

samt målsättning och individuell 

strategiutveckling som stöttades av 

sjuksköterska, volontärer och deltagare. 
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Smeulders, E., van 

Haastregt, J., 

Ambergen, T., 

Janssen-Boyne, J., 

van Eijk, J. & 

Kempen, G. 

The impact of a 

self-management 

group 

programme on 

health behaviour 

and healthcare 

utilization among 

congestive heart 

failure patients 

2009, 

Nederländerna, 

European 

Journal of 

Heart Failure. 

Syftet var att bedöma effekterna 

av ”Chronic Disease Self-

Management Program” 

(CDSMP) på hälsobeteende och 

användandet av hälsovård bland 

patienter med hjärtsvikt. 

Randomiserad kontrollerad studie 

 Urval: 317 personer med hjärtsvikt 

randomiserades till kontrollgrupp och 

interventionsgrupp. 

  Datainsamling genomfördes vid 

programmets start, efter programmets avslut 

samt efter sex- och 12 månader via 

telefonintervjuer samt via en modifierad 

version av "Physical Activities Scale".  

 Dataanalys skedde i enlighet med 

”intention-to-treat”. Statistiska test 

genomfördes för att se skillnad mellan 

basvärde, utfall samt uppföljning efter sex och 

tolv månader.  

Deltagarna i CDSMP-Programmet träffades 6 

gånger och gruppträffarna faciliterades av en 

sjuksköterska och en person med  hjärtsvikt. 

 Programmet syftade till att stärka tron på 

den egna förmågan genom fyra strategier; 

hantering av färdigheter, omtolkning av 

symtom, motivation genom förebilder samt 

social övertygelse via uppmuntran och stöd 

från omgivningen. 

Smeulders, E., van 

Haastregt, J., 

Ambergen, T., 

Uszko-Lencer, N., 

Janssen-Boyne, J., 

Gorgels, A., 

Stoffers, H., 

Lodewijks-van der 

Bolt, C., van Eijk, 

J. & Kempen, G. 

Nurse-led self-

management 

group 

programme for 

patients with 

congestive heart 

failure: 

randomized 

controlled trial. 

2010, 

Nederländerna, 

Journal of 

Advanced 

Nursing. 

Syftet var att bedöma effekterna 

av ”Chronic Disease Self-

Management Program” ( 

CDSMP ) på psykosociala 

egenskaper, egenvårdsbeteende 

och livskvalitet bland patienter 

med hjärtsvikt som upplever 

små eller markanta 

begränsningar i fysisk aktivitet. 

Randomiserad kontrollerade studie  

 Urval: 317 personer med hjärtsvikt 

randomiserades till kontroll- och 

interventionsgrupp. 

 Datainsamling: Skedde via frågeformulär 

och telefonintervjuer vid baseline, direkt efter 

interventionen samt efter sex- och 12.  

 Dataanalys skedde i enlighet med 

”intention-to-treat”. Analyserade skillnader 

mellan basvärde och utfall inom kontroll- och 

interventionsgrupp. 

Deltagarna i CDSMP-Programmet träffades 6 

gånger och gruppträffarna faciliterades av en 

sjuksköterska och en person med  hjärtsvikt. 

 Programmet syftade till att stärka tron på 

den egna förmågan genom fyra strategier; 

hantering av färdigheter, omtolkning av 

symtom, motivation genom förebilder samt 

social övertygelse via uppmuntran och stöd 

från omgivningen. 

Smeulders, E., van 

Haastregt, J., 

Nurse- and peer-

led self-

2007, 

Nederländerna, 

Syftet var att utvärdera 

genomförbarheten och möjliga 

Kvantitativ engrupps studie. 

 Urval: 10 manliga personer med ICD. 

Deltagarna i CDSMP-Programmet träffades 6 

gånger och gruppträffarna faciliterades av en 
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Dijkman-

Domanska, B., van 

Hoef, E., van Eijk, 

J. & Kempen, G. 

management 

programme for 

patients with 

an implantable 

cardioverter 

defibrillator; a 

feasibility study 

BioMed 

Central 

Nursing. 

fördelar med en holländsk 

version av programmet 

”Chronic Disease Self-

Management Program” 

(CDSMP) i smågrupper hos 

patienter med ICD (implantable 

cardioverter defibrillator). 

 Datainsamling genomfördes via 

frågeformulär, telefonintervjuer samt 

gruppintervjuer 

 Dataanalys via deskriptiv statistik. 

Jämförelse gjordes mellan basvärde och utfall. 

sjuksköterska och en person med  hjärtsvikt. 

 Programmet syftade till att lära deltagarna 

hantering av medicinska aspekter av 

sjukdomen, kvarhålla, ändra och skapa nya 

beteenden och roller samt kunna hantera 

emotionella konsekvenser av sjukdomen. 

Smeulders E., van 

Haastregt, J., 

 Janssen-Boyne, J., 

Stoffers, H., van 

Eijk, J. & 

Kempen, G. 

Feasibility of 

a group-based 

self-management 

program among 

congestive heart 

failure patients. 

 

2009, 

Nederländerna,  

Heart & Lung: 

The Journal of 

Acute and 

Critical Care 

Syftet var att utvärdera 

användbarheten hos ”Chronic 

Disease Self-Management 

Program” bland patienter med 

hjärtsvikt.  

Randomiserad studie. Kvantitativ. 

 Urval: 186 personer med hjärtsvikt samt 18 

facilitatorer. 

 Datainsamling skedde via frågeformulär 

och registreringsformulär efter programmets 

avslut samt efter ett år.  

 Dataanalysen genom deskriptiv statistik. 

Skillnader analyserades i innehåll från 

datainsamling. 

 

Deltagarna i CDSMP-Programmet träffades 6 

gånger och gruppträffarna faciliterades av en 

sjuksköterska och en person med  hjärtsvikt. 

 Programmet syftade till att stärka tron på 

den egna förmågan genom fyra strategier; 

hantering av färdigheter, omtolkning av 

symtom, motivation genom förebilder samt 

social övertygelse via uppmuntran och stöd 

från omgivningen. 

 Programmet syftade till att lära deltagarna 

hantering av medicinska aspekter av 

sjukdomen, kvarhålla, ändra och skapa nya 

beteenden och roller samt kunna hantera 

emotionella konsekvenser av sjukdomen. 

Tingström, P., 

Ekelund, U., 

Kamwendo, K. & 

Bergdahl, B. 

Effects of a 

Problem-based 

Learning 

Rehabilitaion 

Program on 

Physical Activity 

2006, Sverige, 

Journal of 

Cardiopulmona

ry 

Rehabilitation. 

Syftet var att utvärdera 

effekterna av ett 

rehabiliteringsprogram med 

problembaserat lärande (PBL) 

på fysisk aktivitet. 

Randomiserad kontrollerad studie.  

 Urval: 207 personer med 

kranskärlssjukdom slumpades till kontroll- och 

interventionsgrupp.  

 Datainsamling skedde vid programmets 

start och avslut samt efter ett år. Insamlingen 

Deltagarna i PBL-programmet träffades 13 

gånger och gruppträffarna faciliterades av en 

sjuksköterska. 

 Syftet med PBL-programmet var att 

stimulera till aktivitet gällande diskussioner, 

ställa frågor, aktiverande av tidigare kunskap 
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in Patients with 

Coronary Artery 

Disease. 

skedde genom intervjuer samt rörelsemätare. 

 Dataanalys via deskriptiv statistik. Analys 

utfördes i enlighet med ”intention-to-treat”. 

Skillnader analyserades mellan kontroll och 

interventionsgrupp över tid samt mellan 

basvärde och utfall över tid inom grupperna.  

samt framförande av ny kunskap och dess 

användning i det egna livet. 

 Mellan träffarna utfördes individuella 

studier utifrån gemensamma mål. 

Tingström, P., 

Kamwendo, K. & 

Bergdahl, B. 

Effects of a 

Problem-based 

Learning 

Rehabilitaion 

Program on 

Quality of Life in 

Patients with 

Coronary Artery 

Disease 

2005, Sverige, 

European 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursing. 

Syftet var att utvärdera effekten 

av ett "problem-baserat lärande" 

(PBL) program på livskvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie. 

 Urval: 207 personer med 

kranskärlssjukdom randomiserades till 

kontroll- och interventionsgrupp. 

 Datainsamling skedde vid programmets 

start och avslut samt efter ett år med hjälp av 

frågeformulär. 

 Dataanalys via deskriptiv statistik. Analys 

genomfördes enligt ”intention-to-treat” 

principer. Skillnader analyserades mellan 

kontroll- och interventionsgrupp såväl som 

inom grupper.  

Deltagarna i PBL-programmet träffades 13 

gånger och gruppträffarna faciliterades av en 

sjuksköterska. 

 Syftet med PBL-programmet var att 

stimulera till aktivitet gällande diskussioner, 

ställa frågor, aktiverande av tidigare kunskap 

samt framförande av ny kunskap och dess 

användning i det egna livet. 

 Mellan träffarna utfördes individuella 

studier utifrån gemensamma mål. 


