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Abstract
Previous research indicates that elderly people want to be independent and have the
opportunity to stay in their own homes for as long as possible despite chronic disease.
The district nurse can, by promoting the persons ability to self-management, create
conditions for the elderly to be able to live at home. In this study, a conceptual
analysis of self-management was done. Self-management is a term that has no clear
definition and is under development. There is no matching swedish word. The
purpose was to illustrate how self-management is used in relation to elderly people
living with chronic disease. The study has an inductive approach. The method is
based on Rodgers' evolutionary concept analysis, a valid method for developing
knowledge in nursing science. The result shows that self-management in relation to
elderly people with chronic disease can imply both benefits and risks. The benefits
can be increased confidence in their own ability as well as increased knowledge about
the disease. The risks may be loneliness and anxiety. In summary, the study shows
that research should focus on how the district nurse can contribute knowledge in order
for older people to adopt self-management, but also the importance of including the
negative aspects that self-management can cause.
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Inledning
Alla människor världen över ska ha möjligheten att leva ett långt och hälsosamt
liv, vilket innebär att skapa miljöer och förutsättningar för äldre personer att vara
och utföra det som de värdesätter i livet (World Health Organization [WHO],
2015a). Med högre ålder ökar risken för att drabbas av en eller flera kroniska
sjukdomar (WHO, 2015b), detta kan leda till svårigheter att klara sig själv som
tidigare eller att bo kvar i det egna hemmet. Äldre personer värnar om sin
självständighet och önskar bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt
(Holmberg, Valmari & Lundgren, 2012). Ett sätt att skapa miljö och förutsättning
för detta är genom att distriktsköterskan främjar förmågan till self-management
hos den äldre personen (Lukewich, Mann, VanDenKerkhof & Tranmer, 2015).
Begreppet self-management är ett begrepp som idag inte har någon entydig
definition (Miller, Lasiter, Ellis & Buelow, 2014). Genom en tydligare definition
av begreppet har distriktssköterskan möjlighet att främja äldre personers förmåga
att hantera sin kroniska sjukdom (Moser, Houtepen & Widdershoven, 2007). Det
är därför relevant ur kliniskt sammanhang att ta reda på hur begreppet används.
Studien är en begreppsanalys som syftar till att belysa hur begreppet selfmanagement används i relation till äldre personer som lever med kronisk sjukdom.
Metoden utgår från Rodgers (2000) evolutionära begreppsanalys, studien ska med
hjälp av denna metod ge begreppet self-management en tydligare
begreppsbestämning.
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Bakgrund
Befolkningen i världen blir allt äldre och därmed ökar sannolikheten att drabbas
av en eller flera kroniska sjukdomar, så kallad samsjuklighet (WHO, 2015b). Trots
samsjuklighet upplever många äldre ett välbefinnande om deras sjukdomar är
välkontrollerade (WHO, 2015b). Vid de tillfällen den äldre personen har ett
begränsat behov av hjälp upplever de att det bästa är att kunna bo kvar i det egna
hemmet, vilket även är en önskan som många uttrycker (Harrefors, Sävenstedt &
Axelsson, 2009). För de äldre finns det flera anledningar att bo kvar i hemmet,
bland annat för att kunna leva så länge som möjligt tillsammans med sin
make/maka samt rädslan att bli övergiven på ett äldreboende och
beroendeställningen som följer där (Harrefors et al., 2009). En definition av äldre
är enligt WHO (2002) personer över 65 år, vilken används för denna studie.
Önskan att bli behandlad som en unik person och att bevara sitt jag upplevs viktigt
oavsett sjukdom, mental hälsa eller boendesituation (Harrefors et al., 2009).
Genom att kunna bo kvar i det egna hemmet, upplever de äldre att de har
förmågan att påverka vilken riktning deras liv ska ha (Holmberg et al., 2012). Det
är viktigt att ha förmågan att ta beslut om sitt eget liv utan att påverkas av
utomstående (Eloranta, Routasalo & Arve, 2008). Holmberg et al. (2012) skriver
hur de äldre upplever att de i sin hemmiljö har rätt till förväntningar på
distriktssköterskans uppförande och rätten att neka distriktssköterskans inträde i
hemmet. Samtidigt visar det sig att många äldre är i behov av hjälp och stöd för att
klara sin vardag (Gregory, Makintosh, Kumar & Grech, 2016).
Med hjälp och stöd från hälso- och sjukvården är det möjligt att bo kvar i det egna
hemmet (Harrefors et al., 2009). Hjälp och stöd som kan behövas kan vara
personlig hygien, städ, inköp (Harrefors et al., 2009), sårvård och hjälp med
mediciner (Turjamaa, Hartikainen, Kangasniemi & Pietilä, 2014). Trots
möjligheten att vårdas i hemmet upplevs även svårigheter (Eloranta et al., 2008).
Orsakerna till detta är bland annat att många äldre personer påverkas av att inte
veta vilken distriktssköterska som kommer och när. Detta blir ett hinder i att
planera sin dag och att ha möjlighet att utföra något annat än att vänta på
distriktssköterskan. Eloranta et al. (2008) kommer i samma studie fram till att
äldre personer upplever att distriktssköterskan ibland tar beslut att utföra
vårdrelaterade handlingar utan att de äldre själva blir involverade. De äldre vill
inte överlämna sig och inte heller resignera i sin relation till distriktssköterskan, de
vill så långt som möjligt känna sig oberoende (Eloranta et al., 2008). De vill inte
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lämna över sina liv i händerna på en okänd distriktssköterska som kanske
misslyckas med att behandla dem med värdighet (Harrefors et al., 2009).
I Turjamaas et al. (2014) studie framkommer att både de äldre och
distriktssköterskan uppskattar den starka relationen som kan byggas upp under
hembesöken och beskriver interaktionen och samarbetet som inte helt olikt en
vänskap. Den starka relationen hjälper de äldre att dela med sig av sina tankar om
både glädje och sorg. Vidare skriver Turjamaa et al. (2014) att både de äldre och
distriktssköterskan upplever att för att bo kvar hemma så länge som möjligt krävs
en vårdrelation som grundas på ömsesidig respekt, förtroende och möjlighet för de
äldre att uttrycka sina personliga åsikter (Turjamaa et al., 2014). Genom en god
relation mellan den äldre personen och distriktssköterskan kan den äldre personen
göras mer delaktig, vilket skapar känslan av att bli tagen på allvar, känna sig trygg
och säker (Gregory et al., 2016; Turjamaa et al., 2014). Distriktssköterskan kan ge
stöd till exempel genom förtroliga samtal och att vara en god lyssnare (Turjamaa
et al., 2014). Meningsfulla och inspirerande aktiviteter samt sociala kontakter ger
stöd till äldre i att bo kvar i det egna hemmet och skapar en positiv inställning till
livet. Distriktssköterskan kan agera som en länk för att upprätta sociala kontakter
och ta initiativ till aktiviteter (Turjamaa et al., 2014). Många äldre kan vara
delaktiga i sina dagliga aktiviteter såsom att göra frukost eller diska trots till
exempel demensdiagnos (Turjamaa et al., 2014). Oavsett vilken form av stöd den
äldre är i behov av är det viktigt att delaktighet och beslutsfattande beaktas och
involveras (Eloranta et al., 2008; Holmberg et al., 2012). Detta kan åstadkommas
genom att distriktssköterskan främjar personens förmåga till self-management
(Lukewich et al., 2015).

Definition self-management
Self-management är ett begrepp som inte har någon entydig definition och som är
i process (Miller et al., 2014). Det finns inte heller något motsvarande svenskt
begrepp. De tre vanligaste definitionerna av self-management är för det första
beteenden som personer med kronisk sjukdom antar för att åstadkomma
följsamhet till medicinering eller behandling för att hantera symtom eller skov
(Miller et al., 2014). För det andra ses self-management som interventioner som
syftar till att utrusta personer för att delta aktivt och ta ansvar för hantering av sitt
kroniska tillstånd (Jonkman et al., 2016). För det tredje definieras selfmanagement med innebörden för personer att själva hantera sin kroniska sjukdom
(Lukewich et al., 2015).
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Distriktssköterskan
I distriktsköterskans arbetsuppgifter ingår bland annat att främja förmågan till selfmanagement för att de äldre ska klara sin vardag trots kronisk sjukdom (Moser et
al., 2007). Hur distriktssköterskan arbetar för att främja self-management kan se
olika ut beroende på vilket perspektiv distriktssköterskan har på self-management
och dess innebörd (Van Hooft, Dwarswaard, Jedeloo, Bal & van Staa, 2015). Ett
perspektiv är distriktssköterskan som coach, som fokuserar på den äldres dagliga
liv. Ett annat perspektiv är den utbildande distriktssköterskan som fokuserar på att
lära den äldre att själv hantera sin sjukdom (van Hooft et al., 2015).
Distriktssköterskan som coach har som mål att den äldre personen kan införliva
sin kroniska sjukdom i sitt dagliga liv. Self-management betraktas som en naturlig
del i den äldres liv och en naturlig uppgift för distriktssköterskan att främja (van
Hooft et al., 2015). Genom att använda verktyg för self-management blir den äldre
mindre beroende av sjukvården. Distriktssköterskan med ett coachperspektiv har
en holistisk syn på den äldre och fokuserar på den äldres förmågor och behov, den
äldre ses som expert på att leva med sin kroniska sjukdom (van Hooft et al., 2015).
I perspektivet av distriktssköterskan som utbildare ses samarbetet med den äldre
som en essentiell aspekt av self-management. Målet med self-management är inte
nödvändigtvis följsamhet, den äldre anses bli en god self-manager när hen är
kapabel att hantera oväntade situationer relaterade till sin kroniska sjukdom (van
Hooft et al., 2015). Genom att distriktssköterskan främjar förmågan till selfmanagement kan äldre personer med kronisk sjukdom i längre utsträckning bo
kvar i det egna hemmet och klara sin vardag trots kronisk sjukdom (Moser et al.,
2007).

Teoretisk referensram
Denna studie har Virginia Hendersons definition av omvårdnad som teoretisk
referensram. Hendersons syn på den individuella vården och sjuksköterskans
arbete i att bistå patienten med grundläggande aktiviteter för att upprätthålla sin
hälsa (Lobo, 2011) är förenlig med begreppsanalysen av self-management.
Begreppsanalysen syftar till att klargöra begreppet för att få en tydligare bild av
hur distriktssköterskan kan hjälpa äldre att ta tillvara och utveckla sin
egenhantering av kronisk sjukdom.
År 1955 publicerades Virginia Hendersons första definition av omvårdnad som
innebär att omvårdnad i första hand handlar om att assistera individen, sjuk eller
frisk, i att utföra de aktiviteter som bidrar till hälsa, tillfrisknande eller en fridfull
död, som individen själv skulle utfört utan hjälp om styrkan, viljan och kunskapen
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fanns (Lobo, 2011). Detta är det unika bidraget till omvårdnad, att hjälpa
individen till att bli oberoende av sådan assistans så snart som möjligt. Hendersons
koncept för omvårdnad involverar att sjuksköterskan deltar i 14 aktiviteter som
assisterar individen till att bli oberoende (Wills, 2002). De aktiviteter som var
relevanta för denna studie var; andas normalt, äta och dricka adekvat, hålla
kroppen ren och ett välvårdat yttre för att skydda huden, förmågan att
kommunicera med andra och uttrycka känslor, behov, rädslor och tankar. Det var
även relevant att ägna sig åt sådant som ger mening åt livet och upplevelsen av att
göra nytta. Lära sig, upptäcka eller tillfredsställa nyfikenheten som leder till
normal utveckling och hälsa och att använda de tillgängliga hälsofaciliteterna
(Wills, 2002). Henderson fastställer att omvårdnaden som en individ behöver är
beroende av ålder, kulturell bakgrund, emotionell balans och patientens psykiska
och intellektuella kapacitet. Samtliga komponenter ska tas i beaktande i
sjuksköterskans bedömning av vad individen behöver för hjälp (Lobo, 2011).
Henderson framhäver att individen har rätt till en individanpassad vård och
omsorg (Jahren Kristoffersen, 2006). Henderson betraktar patienten som en
individ som behöver hjälp för att uppnå oberoende och fullständighet/helhet i
sinne och kropp (Pokorny, 2014). Henderson identifierar tre nivåer av
sjuksköterska-patient relationer i vilka sjuksköterskan kan agera som ett substitut
för patienten, en som hjälper patienten eller som en partner till patienten. Genom
den interpersonella processen, måste sjuksköterskan ”krypa under skinnet” på
varje individ för att veta vilken hjälp som behövs (Pokorny, 2014).

Problematisering
Med stigande ålder ökar risken att drabbas av en eller flera kroniska sjukdomar,
detta behöver inte vara ett hinder för att bo kvar i hemmet och att kunna hantera
sin vardag. Genom att distriktssköterskan främjar förmågan till self-management
kan äldre personer med kronisk sjukdom i längre utsträckning bo kvar i det egna
hemmet. Det är därför relevant ur kliniskt sammanhang att undersöka hur
begreppet self-management används i praktiken.

Syfte
Att belysa hur begreppet self-management används i relation till äldre personer
som lever med kronisk sjukdom.
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Metod
Design
Studien genomfördes som en begreppsanalys med en induktiv ansats. För att
genomföra studien användes Rodgers (2000) evolutionära begreppsanalys. Inom
vårdvetenskap är utveckling av begrepp en nödvändig förutsättning för
meningsfull grundforskning. Rodgers (2000) evolutionära begreppsanalys är en
metod för att utveckla kunskap inom vårdvetenskap och består av tre delar; initiala
fasen, kärnan i analysfasen och fortsatta analysfasen.
Initiala fasen
I det första steget i den initiala fasen valdes att analysera (Rodgers, 2000)
begreppet self-management. Self-management kan ha olika betydelse beroende på
i vilken kontext det används, i denna studie analyserades self-management i en
omvårdnadskontext. Efter valet av begrepp och kontext bestämdes inklusions- och
exklusionskiterier (Rodgers, 2000). Inklusionskriterier var artiklar vars titel och
resultat innehöll ordet self-management, informanter som tillhörde kategorin äldre
personer (över 65 år) samt artiklar som var godkända av etisk kommitté.
Exklusionskriterier var review-artiklar, artiklar som inte var åtkomliga i fulltext
eller som var avgiftsbelagda. Enligt Rodgers (2000) metod sökes lämpliga
databaser utifrån ämnesområde, i förhållande till studiens syfte valdes
ämnesområdena hälsovetenskap samt vård och medicin. Träffar på relevanta
databaser genom sökning på vård och medicin visade sig vara desamma som vid
sökning på hälsovetenskap. Sökningen har utgått ifrån följande databaser;
Academic Search Elite, Cinahl (Cumulated Index to Nursing and Allied Health
Literature) och PsycInfo. Pubmed och Science direct gav för många träffar,
Svemed+ och Ingenta connect gav inga träffar som matchade
inklusionskriterierna. Övriga databaser inom ämnesområdena bedömdes inte vara
relevanta i förhållande till studiens syfte. Databassökningarna gjordes i september
år 2018. Efter en översiktlig sökning i databaserna och utifrån syftet med studien
kom sökorden att begränsas till self-management och chronic disease som
kombinerades med booleska operatorn AND (se bilaga A). Begränsningar i
sökningarna var artiklar med informanter över 65 år, artiklar som inte var
avgiftsbelagda och som var tillgängliga i full-text samt med abstract.
Efter att ha uteslutit dubbletter ströks artiklar från varje databassökning vars titel
inte innehöll ordet self-management. I Academic Search Elite återstod 57 artiklar,
i Cinahl 119 artiklar och i PsycInfo 144 artiklar. Det första urvalet var att läsa de
återstående artiklarnas metod samt resultat för att kontrollera om de innefattade
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ordet self-management i resultatet, om informanterna tillhörde kategorin äldre
samt om studien var godkänd av etisk kommitté. I Academic Search Elite
uppfyllde fyra artiklar kraven, i Cinahl 27 och i PsykInfo 20. Av 51 artiklar valdes
i detta steg att ta varannan artikel från Cinahl och Psycinfo, vilket var ett
strategiskt urval. Rodgers (2000) rekommenderar att välja ut exempelvis var femte
artikel om en databas ger för många sökresultat och inte begränsa åldern på
artiklarna. En betydande förändring av perspektivet på begreppet kan annars gå
förlorat. Det slutliga antalet artiklar som studien kom att omfatta var 26
resultatartiklar (se bilaga B). I Rodgers (2000) evolutionära begreppsanalys ingår
inte någon kvalitetsgranskning som del av metoden.
Kärnan i analysfasen
Analysen av data skedde i olika faser för att hjälpa till att hitta mönster som
repeterades i texten. De olika faserna innebar att först hitta surrogat och relaterade
termer, därefter finna antecedenter till begreppet, sedan attribut, exempel och
konsekvenser (se tabell 1) (Rodgers, 2000). För att hitta surrogat ställdes frågan
om resultatet innehöll andra ord som betydde samma som det valda begreppet. För
att hitta relaterade termer ställdes frågan om det förekom ord som hade något
gemensamt med self-management. För att hitta antecedenter till begreppet ställdes
frågan om vilka händelser eller fenomen som varit associerade med selfmanagement i det förflutna. Identifieringen av begreppets kontextuella bakgrund
refererar till situationer, tidsmässiga och sociokulturella och de disciplinära
sammanhangen för tillämpning av begreppet. För att finna attribut ställdes frågan
om begreppets karakteristiska och då söktes klungor av karakteristiska som gjorde
det möjligt att identifiera situationer som kunde kategoriseras under begreppet.
Karakteristikan av begreppet beskriver begreppet i själva praktiken (Rodgers,
2000). Dessa exempel ger en praktisk demonstration av begreppet. Målet i detta
steg var att illustrera begreppets karaktäristika i ett relevant sammanhang och som
ett resultat av detta förbättra tydligheten och en effektiv applicering av begreppet.
Den sista frågan som ställdes var vad som händer efter eller som ett resultat av
begreppet, konsekvenserna. Faserna följde metodens angivna ordning för analys
av resultatet i varje artikel och svaren skrevs ner på papper. Därefter jämfördes
svaren med varandra för att finna likheter eller olikheter. Likheter söktes för att
närma sig en konsensus under analysen. Med detta menas att mönster i analysen
av data upptäcktes och huvudteman tilläts träda fram från materialet (Rodgers,
2000).
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Tabell 1. Översikt av kärnan i analysfasen
Surrogat och relaterade termer

Innehåller resultatet andra ord som betyder samma som det valda
begreppet (surrogat)? Förekommer ord som har något gemensamt
med det valda begreppet (relaterade termer)?

Antecedenter

Vilka händelser eller fenomen har associerats med begreppet i det
förflutna? Vad har varit tvunget att hända för att self-management
ska inträffa?

Attribut

Vilka är begreppets karakteristiska? Vad kännetecknar begreppet?

Exempel

Förekommer begreppet i ett sammanhang, i ett exempel som förser
en praktisk demonstration av begreppet?

Konsekvenser

Vad händer efter eller som ett resultat av begreppet?

Fortsatta analysfasen
Det filosofiska fundamentet i den evolutionära begreppsanalysen har en stark
inverkan på tolkningen av resultatet (Rodgers, 2000). Begreppsanalysen har en
induktiv ansats vilket innebär att identifiera en konsensus av begreppet som lägger
en viktig grund för vidare forskning. Begreppsanalysens resultat bidrar därmed
inte till ett definitivt svar på vad begreppet är (Rodgers, 2000). Intentionen med
begreppsanalysen var att komma med förslag mot vilken riktning vidare
utveckling av begreppet self-management kan ta och uppmuntra utvecklingen och
kunskapen inom omvårdnadsforskningen. När definitionen som begreppet utgör
inte är klargjord, så är förmågan att kommunicera och kategorisera fenomenet
begränsat. Genom att begreppet får en mer enhetlig betydelse i den kontext det
används, kan det diskuteras utifrån samma innebörd och missuppfattningar kan
undvikas (Rodgers, 2000).

Forskningsetiska överväganden
Lagen om etikprövning av forskning (SFS 2003:460) innehåller bestämmelser
som avser forskning på människor och syftar till att skydda den enskilda
människan och bevara respekten för människovärdet vid forskning (SFS
2003:460). Lagen tillämpas på forskning som innefattar behandling av känsliga
personuppgifter, utförs enligt en metod som syftar till att påverka
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forskningspersonen fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk för att
skada forskningspersonen fysiskt eller psykiskt (SFS 2003:460). I en etikprövning
får forskning endast godkännas om den kan utföras med respekt för
människovärdet. Vidare innebär etikprövning att värna om mänskliga rättigheter
och grundläggande friheter. Forskning får inte godkännas om det förväntade
resultatet kan uppnås på ett annat sätt som innebär mindre risker för
forskningspersonens hälsa, säkerhet och personliga integritet. Behandling av
personuppgifter får endast godkännas om den är nödvändig för att forskningen
skall kunna utföras (SFS 2003:460). Då denna studie baserades på publicerade
artiklar behövdes ingen etisk prövning. Studien fokuserade på att äldre personer
skulle få möjligheten att klara sig själva vilket inte ansågs leda till någon etisk
konflikt. Hänsyn har ändå tagits till att studier som ingår i resultatet skall ha
genomgått etisk prövning. Denna studies syfte skiljer sig från resultatartiklarnas.
Artiklarnas resultat har hanterats varsamt för att inte förvränga innehållet.

Resultat
Resultatet redovisas var för sig under tillhörande surrogat och relaterade termer,
antecedenter, attribut och konsekvenser. Exempel redovisas i tabellform (se tabell
2).
Surrogat och relaterade termer
Surrogat för begreppet self-management var egenvård (self-care) (Fairbrother et
al., 2013; Fu, Ding, McGowan & Fu, 2006; Harvey, 2008; Martinez-Marcos & De
la Cuesta-Benjumea, 2014; Ruggiano, Shtompel, Whiteman & Sias, 2017),
självreglering (self-regulation) (Brenk-Franz et al., 2015; Martinez-Marcos & De
la Cuesta-Benjumea, 2014), egenkontroll (self-monitoring) (Kralik, Koch, Proc &
Howard, 2004), hantering (coping) (Gallant, Spitze & Prohaska, 2007) och
beteenden (behaviours) (Brenk-Franz et al., 2015; Chen, Chen, Lee, Cho & Weng,
2008; Elzen, Slaets, Snijders & Steverink, 2007; Farrell, Wicks & Martin, 2004;
Fu et al., 2006). Informanterna i studien av Fu et al. (2006) beskrev selfmanagement som ett slags attityder, vanor och förhållningssätt (Fu et al., 2006).
Vidare beskrevs self-management i en kombination av andra ord eller i en del av
en mening såsom; att mäkta med (to cope with) (Chen et al., 2008) eller att
hantera (to cope) (Shen, Wang & Edwards, 2016), en hanteringsstrategi (a coping
strategy) (Martinez-Marcos & De la Cuesta-Benjumea, 2014), en
integrationsprocess (a process of integration) (Martinez-Marcos & De la CuestaBenjumea, 2014), en uppsättning av förmågor (a set of abilities) (Martinez-Marco
& De la Cuesta-Benjumea, 2014), ett investerande beteende (an investment
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behaviour) (Benzo, Abascal-Bolado & Dulohery, 2016), att göra saker för sin egen
skull (doing things for yourself), ta hand om sig själv (looking after yourself) och
att hantera vardagen (coping with day to day things) (Toms, Quinn, Anderson &
Clare, 2015).
Antecedenter
Händelser eller fenomen som ägt rum före self-management inträffade kunde vara
fysiska, psykiska, emotionella eller spirituella processer eller tillstånd. Oavsett om
det var en process eller ett tillstånd så var det en situation som skulle hanteras.
Flera olika situationer var beskrivna men kunde sammanfattas som oordning
(Kralik et al., 2004), en eller flera kroniska sjukdomar eller sjukdomstillstånd
(Bayliss, Ellis & Steiner, 2007; Benzo et al., 2016; Brenk-Franz et al., 2015; Chen
et al., 2008; Cramm & Nieboer, 2014; Elzen et al., 2007; Fu et al., 2006;
Gallagher, Donoghue, Chenoweth & Stein-Parbury, 2008; Gallant et al., 2007;
Harvey, 2008; Harvey & Cook, 2010; Harvey et al., 2008; Harvey & Silverman,
2007; Jowsey, Pearce-Brown, Douglas & Yen, 2011; Martinez-Marcos & De la
Cuesta-Benjumea, 2014; Robinson, Newton, Jones & Dawson, 2014; Shen et al.,
2016; Wang & Matthews, 2010; Warwick, Gallagher, Chenoweth & SteinParbury, 2009; Willis, Robinson, Wood-Baker, Turner & Walters, 2011) samt
smärta och restriktioner till följd av smärta (Bayliss et al., 2007; Gallant et al.,
2007; Harvey, 2008; Harvey & Cook, 2010; Harvey & Silverman, 2007; Harvey
et al., 2008; Kralik et al., 2004).
Self-efficacy innebar den äldre personens tilltro till den egna förmågan att kunna
utföra en viss handling (Fu et al., 2006). Tilltron till sig själv att kunna utföra en
viss handling visade sig ha ett samband med self-management. Sambandet var att
när tilltron till sig själv var låg antogs self-management i mindre utsträckning men
när tilltron till sig själv var hög antogs self-management i större utsträckning (Fu
et al., 2006). Tilltron till förmågan att anta self-management var en förutsättning
för att self-management skulle kunna inträffa (Benzo et al., 2016; Farrell et al.,
2004; Gallagher et al., 2008; Shen et al., 2016; Wang & Matthews, 2010;
Warwick et al., 2009; Willis et al., 2011). Det var också viktigt att ha en stor tilltro
till den egna förmågan (Wang & Matthews, 2010) och inte bara tilltro till
förmågan att utföra en viss handling.
För att kunna anta self-management var känslan av motivation en viktig
förutsättning (Brenk-Franz et al., 2015; Jowsey et al., 2011; Kralik et al., 2004;
Willis et al., 2011). Jowsey et al. (2011) beskrev interna och externa källor för
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motivation till self-management. Interna källor som motiverade var individens
önskan om att optimera sin hälsa och självständighet, rädsla och oro över dålig
hälsa och förlust av självständighet, smärta eller för tidig död. Externa källor som
motiverade var familj, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal. Förutom interna
och externa källor som motiverade fanns också faktorer som snarare gjorde
individen omotiverad till self-management. En sådan faktor var ekonomiska
svårigheter (Jowsey et al., 2011).
Self-management kunde innebära en belastning på ekonomin, en ekonomi som
redan var hårt åtdragen för den äldre personen. I studien av Ruggiano et al. (2017)
rapporterade de flesta informanter att den totala kostnaden för de varor och
tjänster som behövdes i förhållande till kroniska och komplexa tillstånd ofta
innebar en belastning på deras månadsbudget. Till exempel erhöll äldre flera
recept och många diskuterade kostnaderna för transport, att kunna ta sig till
doktorn (Ruggiano et al., 2017), personliga behov, vitaminer, specialdieter och
särskild kost samt mediciner som de många gånger inte hade råd med (Bayliss et
al., 2007; Jowsey et al., 2011; Ruggiano et al., 2017). I många fall behövde det
finnas tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna anta self-management
(Bayliss et al., 2007; Jowsey et al., 2011; Ruggiano et al., 2017).
För att praktiskt kunna utföra self-management behövde det finnas en fysisk- och
social funktion (Bayliss et al., 2007; Cramm & Nieboer, 2014; Martinez-Marcos
& De la Cuesta-Benjumea, 2014; Wang & Matthews, 2010). Potentiella barriärer
för self-management som var signifikant associerade med lägre fysisk funktion var
bland annat högre nivåer av sjuklighet och ett större antal sammansatta effekter av
sjukdomstillstånd (Bayliss et al., 2007). Faktorer som påverkade den fysiska
funktionen och som gjorde det svårt att anta self-management var att de äldre inte
fungerade på samma sätt som de gjort tidigare och att hälsan påverkades (Toms et
al., 2015). Den sociala funktionen behövde finnas för att kunna ta till sig kunskap
(Fairbrother et al., 2013; Harvey et al., 2008; Martinez-Marcos & De la CuestaBenjumea, 2014). Kunskap var i sin tur nödvändig för att veta hur och varför selfmanagement skulle användas, kunskap om sitt sjukdomstillstånd och vilka
åtgärder att vidta när och hur (Fairbrother et al., 2013).
Self-management beskrevs som ett slags beteende och förutsättningar för detta var
förtroende för att kunna ta kontroll, behov av att skapa ordning, kunna reflektera
över livet samt förstå gränser och kunna hantera kriser (Kralik et al., 2004).
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Attribut
Handlingar som kännetecknade self-management var ett eller flera beteenden som
äldre antog för att upprätthålla stabila levnadsförhållanden (Elzen et al., 2007;
Farrell, Wicks & Martin, 2004; Fu et al., 2006; Gallant et al., 2007; Harvey, 2008;
Jowsey, et al., 2011; Shen et al., 2016; Wang & Matthews, 2010). Selfmanagement kännetecknades även av tillvägagångssätt och förhållningssätt som
äldre valde utifrån tidigare sjukdomserfarenheter för att kunna kontrollera
exempelvis symtom eller förebygga att tillståndet förvärrades (Chen et al., 2008;
Jowsey et al., 2011). Self-management i form av beteenden, tillvägagångssätt och
förhållningssätt syftade till att skapa mening med livet (Harvey & Cook, 2010),
undvika negativa konsekvenser till följd av sjukdom (Jowsey et al., 2011), främja
hälsa och återhämta sig från sjukdom (Harvey, 2008), reglera symtom, få en
känsla av sammanhang (Warwick et al., 2009), ta ett eget ansvar eller hantera sin
kroniska sjukdom (Gallant et al., 2007).
Handlingar kunde vara dagliga aktiviteter som att utöva religiös tro och att be
(Harvey & Cook, 2010; Harvey & Silverman, 2007), utbildning och att lära sig
mer om sjukdomen (Fairbrother et al., 2013), att ta mediciner som ordinerat eller
kontakta läkare när det var nödvändigt (Chen et al., 2008).
Kunskap, utbildning, empowerment (Fairbrother et al., 2013) och ansvar (Gallant
et al., 2007) var termer som också kännetecknade self-management.
Känslor som förknippades med self-management var rädsla och oro för
komplikationer, rädslan för att vara en börda (Jowsey et al., 2011) samt en svag
känsla av sammanhang och lågt självförtroende (Gallagher et al., 2008).
Konsekvenser
Self-management ledde till flera positiva konsekvenser. Äldre personer uttryckte
att de utvecklat förmågan att välja ett beteende som var anpassat för att hantera
den specifika sjukdomen, förebygga symtom och komplikationer (Chen et al.,
2008). Förebyggandet av och hanteringen av symtom ledde till upprätthållande av
stabila levnadsförhållanden (Chen et al., 2008). När symtom kunde förebyggas
och hanteras sågs förbättrad hälsa, minskad påverkan från kronisk sjukdom,
minskad smärta (Harvey et al., 2008) och färre besök till vårdcentralen (Cramm &
Nieboer, 2014; Harvey, 2008).
Antagandet av self-management hade samband med ökad emotionell, social och
fysisk funktion (Martinez-Marcos & De la Cuesta-Benjumea, 2014) samt ökad
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emotionell anpassning (Chen et al., 2008). Genom self-management ökade tilltron
till den egna förmågan att utföra en särskild handling (self-efficacy) (Farrell et al.,
2004; Harvey, 2008) som i andra studier visat sig vara en förutsättning för att selfmanagement skulle kunna inträffa (Benzo et al., 2016; Farrel et al., 2004;
Gallagher et al., 2008; Shen et al., 2016; Wang & Matthews, 2010; Warwick et al.,
2009; Willis et al., 2011). Känslan av att vara en börda sågs även minska som ett
resultat av self-management (Jowsey et al., 2011).
Vidare var positiva konsekvenser av self-management ett ökat välbefinnande och
ökad livskvalitet (Benzo et al., 2016; Martinez-Marcos & De la Cuesta-Benjumea,
2014), tillfredsställelse i livet (Cramm & Nieboer, 2014), ökad självständighet
samt förbättrad självuppfattning och självkänsla (Kralik et al., 2004; Toms et al.,
2015).
För att kunna hantera sin kroniska sjukdom var det viktigt att upprätthålla kontroll
(Jowsey et al., 2011), rätt kompetens, att känna hoppfullhet (Fu et al., 2006),
förmåga att kunna tänka positivt kring sin sjukdom och lära sig slappna av (Willis
et al., 2011), förmåga att acceptera sina hälsoproblem (Harvey & Silverman,
2007) samt kunna utveckla problemlösningstekniker (Harvey & Cook, 2010) vilka
samtliga faktorer och förmågor var ett resultat av self-management. Äldre
uttryckte att det var viktigt att ha en roll att spela i uppdraget att upprätthålla sin
hälsa (Harvey & Cook, 2010).
Self-management kunde också innebära negativa konsekvenser, såsom att det
upplevdes stressande, betungande, kostsamt (Ruggiano et al., 2017) och
ångestframkallande (Jowsey et al., 2011). Många äldre personer hade en ansträngd
ekonomi och att anta self-management kunde innebära kostnader som det
egentligen inte fanns utrymme för, till exempel mediciner och särskild kost. Den
påverkan som self-management hade på deras ekonomi upplevdes därför
betungande och stressande (Ruggiano et al., 2017). Jowsey et al. (2011) beskrev
att familj och hälso- och sjukvårdspersonal var bra motivationsfaktorer, men att de
ofta kom med pekpinnar om vad den äldre personen skulle göra och vissa
upplevde detta som ångestframkallande.
Tabell 2. Exempel på surrogat och relaterade termer, antecedenter, attribut och konsekvenser
(exemplen är översatta från engelska till svenska).
Exempel
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Surrogat och
relaterade
termer

”Nio personer sade att de lärt sig hur de ska välja hälsosam mat och ha kontroll
över matintaget, två personer nämnde bättre andning, två personer sade att de
lärt sig två nya förmågor för egenvård(self-care) (att undvika att bli förkyld och
hålla sig varm, till exempel), för att arrangera dagliga aktiviteter och
underhållning och för att vila mer regelbundet, två personer nämnde att de lärt
sig veckoplanera för att ändra sitt beteende, en kvinna sa att hon lärt sig att
avvärja”(Fu et al., 2006, s. 392).

“Välja stillasittande aktiviteter och alternativa metoder är ett sätt att förhålla sig
till self-management”(Chen et al., 2008, s. 599).

Antecedenter

“Jag har fått mycket, som att nu veta vad en kronisk sjukdom är, hur jag ska ta
hand om mig själv, samarbeta med en doktor när det behövs, motion...och, ta
medicinerna i tid...”(Fu et al., 2006, s. 392).
“Jag vet mer om det (KOL) nu än jag brukade göra. Jag visste att det var ett
andningsproblem. Och nu vet jag vad som orsakar det, rökningen och arbetet
jag gjorde... Jag visste inte hur sjukdomen fungerade, och nu vet jag att det är
en progressiv sjukdom, det går i olika stadier. Och de kan inte bota det, det är
bara att låta tiden ha sin gång”(Fairbrother et al., 2013, s. 407).
“känna självförtroende att hantera sjukdomar”(Fu, Ding, McGowan & Fu,
2006, s. 391).

Attribut

Konsekvenser

“En invandrare i 60 årsåldern med diabetes sa att hon behövde tandvård, bättre
tillgång till lämplig mat och fotvård, men hade inte råd till det”(Jowsey et al.,
2011, s.273).
“Ta ett djupt andetag så här. Andningsterapeuten lärde mig: in 1, 2 och ut 1, 2,
3, 4. Det är bara det. Ta det lugnt.” (Chen et al., 2008, s. 598).
“Åldrandet är en del av livet; det är precis som en maskin som går sönder en
dag. Just nu, får det vara så här. Träning och rehabilitering är för att förlänga
mitt liv. Vägen, döendet, är en väg som alla kommer att ta, även presidenten...
Det finns inget sätt att ändra på det. För att få leva en dag till, är träning bra för
hälsan. Om du inte gör det, så dör du tidigare” (Chen et al., 2008, s. 599-600).
“Jag var förskriven medicin mot oro. Men sedan gick jag tillbaka och
meddelade dem [hälso- och sjukvårdspersonalen]: “Jag tror att jag mår bättre
och vill inte ta dem här tabletterna mer... eftersom man blir van vid
dem”(Martinez-Marcos & Carmren De la Cuesta-Benjumea, 2014, s. 1563).
“När jag upptäcker att jag är väldigt nervös kontaktar jag mina barn per
telefon... dem pratar med mig och sen känns det...som att det hjälper. Man
känner sig mer avslappnad, annorlunda”(Martinez-Marcos & Carmren De la
Cuesta-Benjumea, 2014, s. 1563).
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“Förra året var jag tvungen att anlita sex olika personer och betala dem för att
hjälpa mig med tvätten, att göra mina inköp, köra mig till doktorn. Jag måste
anlita dessa personer på grund av funktionsnedsättning, det ger inget kvar att
leva på. När du inte ens har råd att gå ut och äta för några dollar, blir du ganska
deprimerad” (Ruggiano et al., 2017, s. 65).

Vidare analysfas
Begreppsanalysen visar att self-management har många dimensioner. I en
omvårdnadskontext finns både förtjänster och risker involverade i begreppet.
Förtjänster till följd av self-management kan sammanfattas till självförtroende,
stärkta sociala kontakter och meningsfullhet. Risker till följd av self-management
kan sammanfattas till stress, ensamhet och ekonomisk belastning (se figur 1). I
distriktssköterskans promotiva arbete är det viktigt att förstå de olika
dimensionerna av self-management och i en omvårdnadsplan inkludera förtjänster
och eliminera risker.

Figur 1. Figuren illustrerar self-management i en omvårdnadskontext, begreppet är inte linjärt
utan har flera dimensioner. Toppen av vågen representerar fördelarna som self-management kan
föra med sig och dalen innebär i sin tur nackdelarna.

Diskussion
Metoddiskussion
Metoden utgår från Rodgers (2000) evolutionära begreppsanalys. Rodgers (1988)
utforskning av begreppsanalysens filosofiska fundament identifierar två synsätt på
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begrepp, enheter/verklighet och disposition. Dessa synsätt fokuserar var och en för
sig på begreppet som en enhet i sig själv och på en individs förmåga att utföra ett
specifikt beteende (Rodgers, 1988). Detta skiljer sig från till exempel Walker och
Avants (1983, refererad i Rodgers, 1988) metod där grundtanken är positivism i
vilken den fysiska aspekten på begreppet betonas och alla abstrakta påståenden
avvisas (Rodgers, 1988). Rodgers (2000) evolutionära metod berör existentiella
aspekter hos människan och syftet med studien var att belysa self-management i
relation till äldre personer med kronisk sjukdom. Den valda metoden passar därför
väl till denna begreppsanalys, då den berör äldre personers känslor och tankar av
att leva med kroniska sjukdomar.
I vissa databaser finns inte möjligheten att göra begränsningar i sökningar såsom
ålder på informanter eller att artiklar är tillgängliga i fulltext. Det resulterade i
både för många och irrelevanta träffar. Detta är anledningen till att Science Direct
exkluderades från studien. Även databaserna Ingenta Connect och Svemed+
exkluderades då träffarna inte motsvarade studiens inklusionskriterier. Peerreviewed finns inte med som möjlig sökbegränsning i databaserna Academic
Search Elite, Pubmed och Svemed+. Peer-reviewed innebär att artikeln granskas
innan publikation, detta bedömdes vara utan relevans för denna studie eftersom
det inte var artiklarnas resultat i sig som analyserades utan hur self-management
beskrivs, förekommer och används. Därför beslutades att utesluta denna
begränsning i sökningar i samtliga databaser. Begränsningen till chronic disease
och inte andra sökord som chronic conditions eller chronically ill motiveras av att
en utökad sökning med chronically ill, chronic conditions inte ansågs tillföra mer i
förhållande till syftet med studien samt att studien har en begränsad omfattning.
Valet av strategiskt urval kan innebära att relevanta resultatartiklar förlorats. Då
sökningarna gav för många träffar var någon åtgärd nödvändig och den mest
neutrala var att välja ut varannan artikel. I Rodgers (2000) metod rekommenderas
ett strategiskt urval och vikten av att vara neutral poängteras. Fler
exklusionskriterier skulle sannolikt minska antalet artiklar men det är oklart
huruvida detta påverkat resultatet. Ett mindre antal resultatartiklar involverar
informanter som befinner sig i medelåldern trots begränsningen till äldre över 65
år. Dessa informanter utgör endast en minoritet av det totala antalet i studierna och
bedöms inte ha någon inverkan på det slutgiltiga resultatet. Resultatartiklar valdes
bort som var avgiftsbelagda eller som inte fanns i länkade i fulltext, om detta
påverkat resultatet i någon riktning är okänt.
Kvalitetsgranskning av resultatartiklarna genomfördes inte då detta inte ingår i
Rodgers (2000) metod. Kvaliteten som bedöms i en kvalitetsgranskning anses inte
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ha betydelse för den här studien. Ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle
vara godkända av etisk kommitté. Etik som krav i studien har i efterhand visat sig
vara lämpligt eftersom self-management inte bara innebär förtjänster utan även
risker för den äldre personen.
Under dataanalysen var det ibland svårt att skilja på surrogat och relaterade termer
samt attribut. Data organiserades, omorganiserades och lästes i sitt sammanhang
ett flertal gånger för att sedan placeras under lämpliga surrogat och relaterade
termer samt attribut. Det är inte givet hur orden ska placeras vilket kan resultera i
att vissa ord kunnat placeras annorlunda. Resultatartiklarna är skrivna inom
omvårdnadsforskning och det står klart att ämnet har stor relevans. I denna studie
involveras material från studier med varierande ursprungsland och från olika
miljöer såsom i hemmet, på sjukhus och på vårdcentral. Variationerna mellan
studiernas ursprungsländer eller var informanterna befunnit sig är inget analysen
tagit någon hänsyn till.

Resultatdiskussion
Syftet med studien var att belysa hur self-management används i relation till äldre
personer som lever med kronisk sjukdom. Resultatet visar att self-management
innebär både förtjänster och risker för den äldre personen och att de viktigaste
förutsättningarna för self-management är kunskap och att känna motivation.
Resultatdiskussionen utgår från Virginia Hendersons omvårdnadsteori (Lobo,
2011). Hendersons syn på omvårdnad innebär att distriktssköterskan kan assistera
en sjuk äldre person när hen själv inte kan utföra de aktiviteter som bidrar till
hälsa, aktiviteter som den äldre själv skulle utföra utan hjälp om styrkan, viljan
och kunskapen finns. Målet i omvårdnaden handlar om att hjälpa den äldre att bli
oberoende av sådan assistans så snart som möjligt (Lobo, 2011).
Vid kronisk sjukdom kan fysiska funktioner gå förlorade, detta leder till att äldre
som bor kvar i hemmet kan behöva hjälp och stöd från distriktssköterskan, till
exempel med personlig hygien (Harrefors et al., 2009) och sårvård (Turjamaa et
al., 2014). En av Hendersons aktiviteter är att bistå äldre med att hålla kroppen ren
och upprätthålla ett välvårdat yttre för att skydda huden (Wills, 2002). Svårigheter
som de äldre upplever är att vårdrelaterade handlingar ofta sker utan att de själva
blir involverade (Eloranta et al., 2008). Syftet med omvårdnad enligt Henderson är
att bistå äldre med hjälp för att hen ska klara av att utföra handlingarna själv
(Lobo, 2011). Studiens resultat visar att faktorer som motiverar till selfmanagement är bland annat rädslan för att förlora sin självständighet (Jowsey et
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al., 2011). Äldre uttrycker viljan av att vara självständiga (Jowsey et al., 2011).
Resultatet i jämförelse med tidigare forskning och Hendersons
omvårdnadsperspektiv visar att äldre personer som antar self-management och
som klarar att utföra handlingar själva förutsätter att distriktsköterskan involverar
den äldre i vården och motiverar hen. Avsikten är att den äldre ska hitta nya sätt
att själv eller med mindre stöd kunna hantera den nya situationen.
Oavsett sjukdom, mental hälsa eller boendesituation är det viktigt för äldre att bli
behandlade som en unik person och bevara sitt jag (Harrefors et al., 2009). Äldre
personer uttrycker rädslor för att bli övergivna på ett äldreboende och den
beroendeställning som följer där samt viljan att så länge som möjligt bo kvar
tillsammans med sin make/maka (Harrefors et al., 2009). Enligt Henderson är det
viktigt att kommunicera med andra för att uttrycka känslor, behov, rädslor och
tankar (Wills, 2002). I studien av Jowsey et al. (2011) diskuteras bland annat äldre
personers rädslor för förlorad självständighet, dålig hälsa, komplikationer till följd
av sjukdom eller för tidig död. Dock framhålls dessa rädslor som en motivation till
att anta self-management. Familj, vänner och hälso- och sjukvårdspersonal hjälper
också till att motivera (Jowsey et al., 2011). Turjamaa et al. (2014) framhåller den
starka relationen mellan äldre personer och distriktsköterskan. Genom en stark
relation som grundas på ömsesidig respekt och förtroende kan distriktssköterskan
ta reda på vilka tankar, känslor och rädslor den äldre personen har.
Distriktssköterskan kan sedan använda detta för att främja self-management och
därmed öka möjligheten för äldre personer att fortsatt vara självständiga och bo
kvar i hemmet (Turjamaa et al., 2014).
Normal andning samt att äta och dricka adekvat är enligt Henderson aktiviteter
som äldre personer kan behöva hjälp med för att upprätthålla sin hälsa (Wills,
2002). Henderson menar att äldre i större utsträckning skulle utfört handlingar
självständigt om de haft kunskapen (Lobo, 2011). Två av distriktssköterskans
perspektiv på self-management är att äldre ska kunna hantera oväntade situationer
i hemmet och kunna införliva sin kroniska sjukdom i det dagliga livet (van Hooft
et al., 2015). Self-management kan av distriktssköterskan ses som en naturlig del
av äldre personers liv, att den äldre är expert på att leva med sin kroniska
sjukdom. Distriktsköterskan kan främja förmågan till self-management om hen
undervisar äldre i sjukdomen och ger verktyg för att hantera den. Genom selfmanagement kan äldre personer även bli mindre beroende av vården (van Hooft et
al., 2015). Detta överensstämmer med resultatet som visar att self-management i
förhållande till kronisk sjukdom, när den äldre tillgodoses med kunskap om sin
sjukdom, ges möjlighet att förebygga och i tidigt skede känna igen, häva eller
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hantera symtom samt tidiga tecken på förvärrat sjukdomstillstånd (Bayliss et al.,
2007; Chen et al., 2008; Cramm & Nieboer, 2014; Martinez-Marcos & De la
Cuesta-Benjumea, 2014). Exempelvis kan äldre personer utrustas med kunskap för
att själva välja rätt kost i förhållande till sin kroniska sjukdom (Bayliss et al.,
2007; Cramm & Nieboer, 2014; Martinez-Marcos & De la Cuesta-Benjumea,
2014) eller tidigt vid en exacerbation av kronisk obstruktiv lungsjukdom kunna
känna igen förändringar i sputum (Chen et al., 2008). I resultatet framkommer att
undervisning syftar till att utrusta äldre med kunskap om sjukdomen för att veta
hur och varför sjukdomen ska hanteras. Detta är av värde för att veta vilka
åtgärder som ska vidtas och när, för att förebygga att symtom uppstår eller ett
förvärrat tillstånd av sjukdomen (Fairbrother et al., 2013). Kunskap är en
förutsättning för self-management och genom self-management stärks personens
tilltro till den egna förmågan, (Fairbrother et al., 2013), känslan av hoppfullhet (Fu
et al., 2006) och att kunna tänka positivt kring sjukdomen (Willis et al.,
2011). Samtidigt visar resultatet att äldre personer, på grund av self-management,
även upplever sig vara utlämnade till sig själva vilket i sin tur leder till att
situationen känns betungande. Self-management kan även påverka ekonomin
vilket ger känslor av stress (Ruggiano et al., 2017) och ångest (Jowsey et al.,
2011). Self-management som en naturlig del i äldre personers liv är inte alltid ett
perspektiv som delas med de äldre då situationen kan upplevas betungande. Selfmanagement förutsätter ekonomiska förutsättningar som inte finns, exempelvis
kostnader för transport, att kunna ta sig till doktorn (Ruggiano et al., 2017),
mediciner och särskild kost (Bayliss et al., 2007; Jowsey et al., 2011).
Henderson menar att äldre personer har rätt att utöva sin religion, handla så som
de anser är rätt samt ägna sig åt sådant som ger mening åt livet och som upplevs
göra nytta (Wills, 2002). Det är viktigt för de äldre att ta beslut som berör det egna
livet utan påverkan från utomstående (Eloranta et al., 2008) och att äldre personer
som bor kvar i sina egna hem upplever att de har förmågan att påverka vilken
riktning deras liv ska ha (Holmberg et al., 2012). Resultatet visar att selfmanagement karakteriseras av beteenden och handlingar som äldre personer vidtar
för att upprätthålla stabila levnadsförhållanden och skapa mening med livet, såsom
att utöva religiös tro (Harvey & Cook, 2010; Harvey & Silverman, 2007). Utifrån
tidigare forskning och resultatet med studien kan distriktssköterskan agera som en
länk och upprätta sociala kontakter som ger stöd, samt ta initiativ till aktiviteter
som för äldre personer upplevs som meningsfulla och inspirerande, och därmed
öka möjligheten för äldre personer att bo kvar i hemmet och få en mer positiv
inställning till livet (Turjamaa et al., 2014).
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Konklusion
Resultatet visade att self-management i relation till äldre personer med kronisk
sjukdom var ett slags beteende eller tillvägagångssätt som äldre antog för att
hantera sina kroniska sjukdomar och upprätthålla stabila levnadsförhållanden,
skapa mening med livet och fortsatt behålla en god hälsa och livskvalitet. Selfmanagement hade god inverkan på äldres hantering av kronisk sjukdom och gav
många positiva konsekvenser men var inte helt utan risker. De viktigaste
förutsättningarna för self-management var de äldre personernas kunskap om sina
kroniska sjukdomar och att känna motivation. Kunskap om sjukdomen var en
förutsättning för att veta hur, varför och när den äldre skulle hantera sin sjukdom.
Motivationen var viktig för att anta self-management, vilken de äldre hittade i sin
önskan om att optimera sin hälsa och självständighet. Self-management krävde
även förutsättningar såsom social- och fysisk funktion. Den sociala funktionen var
viktig för att kunna ta emot information och utveckla kunskap om sin kroniska
sjukdom. Den fysiska funktionen var nödvändig för att praktiskt kunna utföra selfmanagement.

Implikation
Distriktssköterskan behöver i sitt promotiva arbete samråda med den äldre
personen. En omvårdnadsplan bör innehålla att främja self-management utifrån
den äldres förutsättningar, skapa och upprätthålla motivation samt eliminera risker
och riskfaktorer. Vidare forskning bör därför inrikta sig på att studera hur
distriktssköterskan kan främja self-management och eliminera risker samt i vilka
situationer self-management kan vara tillämpbart och inte.

Självständighetsdeklaration
Cecilia Blom och Evelina Fossheimer Stillfors har i lika stor omfattning bidragit
till alla delar i denna uppsats.
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minst tre kroniska sjukdomar, vara i åldrarna 50-85 år samt besökt sin allmänläkare minst en gång
inom en tremånaders period.

Datainsamling

Patienterna fick ett omfattande frågeformulär för självbedömning som fylldes i hemma.

Dataanalys

En statistisk analys gjordes utifrån the Simple and Multiple Mediation Procedure for SPSS by
Preacher and Hayes.

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Analysen visade att kvaliteten på relationen mellan läkare och patient påverkade hur patienten
med kronisk sjukdom använde sig av self-management. Slutsatsen blev att en personlig, nära och
aktiv relation mellan läkare och patient, där läkaren gav information om behandlingar till
patienten, kunde förbättra patientens self-managementförmågor.

Artikel 5
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Chen, K-H., Chen, M-L., Lee, S., Cho, H-Y. & Weng, L-C. (2008). Self-management behaviours
for patients with chronic obstructive pulmonary disease: a qualitativ study. The Journal of
Advanced nursing, 64(6), 595-604. doi:10.1111/j.1365-2648.2008.04821.x

Land
Databas

Taiwan
Academic Search Elite

Syfte

Att utforska self-managementbeteenden hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom som ett
medel för att förstå hur patienter hanterar sin sjukdom

Metod:
Design

Kvalitativ, beskrivande design

Urval

18 män i åldrarna 55-81 år, kronisk obstruktiv lungsjukdom sedan minst ett år med varierande
svårighetsgrad samt kunde mandarin eller taiwanesiska.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer

Dataanalys

Miles och Huberman’s (1994) trestegsmetod; datareduktion, presentation, slutsats.

Bortfall

1

Slutsats

Patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom använde en variation av beteenden för att kunna
hantera sin sjukdom samt förebygga och lindra symtom, likväl för att upprätthålla livskvalitet.
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doi:10.1007/s11482-013-9216-z

Land
Databas

Nederländerna
Psycinfo

Syfte

Att öka förståelsen av relationen mellan välbefinnande och social- och fysisk funktion samt selfmanagementförmågor bland patienter med kronisk sjukdom.

Metod:
Design

Tvärsnittsstudie

Urval

1254 patienter med kardiovaskulär sjukdom, 725 patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom,
253 patienter med diabetes i åldrarna 55-78år.

Datainsamling

Frågeformulär

Dataanalys

Deskriptiv analys inkluderat uträkningen av betydelse och standardavvikelser

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Indikationer hittades på att patienter med kronisk sjukdom som rapporterade lägre nivåer av
social- och fysisk funktion var sämre self-managers än de med högre nivåer av funktion.
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Land
Databas

Nederländerna
Academic Search Elite

Syfte

Att utvärdera kortsiktiga och långsiktiga effekter av programmet bland äldre personer med
kronisk sjukdom som bor i Nederländerna.

Metod:
Design

Kvalitativ kontrollstudie

Urval

129 deltagare i åldrarna över 59 år, hade angina pectoris eller hjärtfel, kroniskt obstruktiv
lungsjukdom eller astma, artros eller diabetes samt förmågan att kommunicera adekvat på
holländska och var tillgängliga för att delta i en sex veckor lång kurs.

Datainsamling

Sexveckorskurs, självadministrerade frågeformulär som skickats via mail tre veckor före
kursstart, direkt efter kursens slut samt sex månader efter kursens slut.

Dataanalys

Data kontrollerades två gånger, därefter jämfördes resultaten mellan interventionsgruppen och
kontrollgruppen.

Bortfall

1

Slutsats

Studien kunde inte påvisa någon evidens om effektiviteten av CDSMP för äldre personer med
kronisk sjukdom som bor i Nederländerna. Eftersom patienterna var mycket positiva till
programmet och med endast ett bortfall i studien var det för tidigt att dra slutsatsen om att
programmet inte var till fördel för dessa patienter.
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Land
Databas

Storbritannien
PsycInfo

Syfte

Att utforska patienters och hälso- och sjukvårdspersonals syn på self-management i en kontext av
teleövervakning bland patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Metod:
Design

Kvalitativ randomiserad kontrollstudie

Urval

70 deltagare inkluderat både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Patienterna var i åldrarna
44-85 år och ändamålsenligt utvalda för att säkerställa mångfald i ålder, kön, socioekonomisk
bakgrund och sjukdomsgrad.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer

Dataanalys

Tematisk analys

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Teleövervakning kunde möjliggöra att patienter utvecklade ett större ansvar för sin hälsa när de
fick stöd av hälso- och sjukvårdspersonal. Vården behövde involveras i utvecklingen av service
för att optimera fördelarna av ökad patient-empowerment och self-management och samtidigt
minimera risken för ökat beroende av vårdpersonalens stöd.
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Land
Databas

USA
Academic Search Elite

Syfte

Att utvärdera effektiviteten och acceptansen av programmet för self-management av kroniska
sjukdomar i en missgynnad och fattig landsbygdsbefolkning.

Metod:
Design

Kvasiexperimentell pretest-posttest pilotstudie

Urval

48 deltagare i åldrarna 54-69 år med olika kroniska sjukdomar med varierande sjukdomsgrad.

Datainsamling

Frågeformulär och skattningsskala

Dataanalys

Icke-parametrisk statistisk undersökning för att analysera data

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Resultatet visade att programmet för self-management av kronisk sjukdom effektivt
förbättrade självkänslan till att anta self-management gällande symtom och hälsoproblem.
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doi:10.1016/j.pec.2005.05.002

Land
Databas

Kina
Cinahl

Syfte

Att utforska hur self-managementprogram för kronisk sjukdom påverkar deltagares uppfattning av
beteende, hälsostatus och livskvalitet . Syftet var vidare att upptäcka programmets fördelar och
samla förslag för framtida förbättring och spridning.

Metod:
Design

Kvalitativ design

Urval

57 deltagare i åldrarna 47-80 år med en eller flera kroniska sjukdomar

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer

Dataanalys

Innehållsanalys

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Deltagarnas uppfattningar visade att self-managementprogrammet av kroniska sjukdomar i
Shanghai var effektivt för att förbättra deltagarnas hälsobeteende, självförtroende, hälsostatus och
livskvalitet.
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Land
Databas

Australien
Academic Search Elite

Syfte

Att undersöka nivåerna av self-management hos patienter med kronisk sjukdom av måttlig
svårighetsgrad som under den senaste månaden upplevt en exacerbation och att undersöka selfmanagement bland äldre patienter med kronisk sjukdom generellt

Metod:
Design

Prospektiv- och beskrivande design.

Urval

300 deltagare över 55 år som var boende i det egna hemmet, hade förmåga att läsa och svara på
frågeformulär skrivna eller talade på engelska, måttlig svårighetsgrad av sin sjukdom samt kunde
delta i symtomövervakningskomponenten i self-management.

Datainsamling

Skattning via “Partners in Health Scale”, en skala som består av elva punkter som behandlar olika
aspekter av egenvård för sjukdomar.

Dataanalys

Hierarkisk multipel regressionsanalys

Bortfall

19

Slutsats

Patienter med sjukdom av måttlig svårighetsgrad som bodde i samhället med stöd rapporterade
måttligt god self-management trots nyligen förvärrat sjukdomstillstånd. Trots att patienter med
kroniska sjukdomar hade multipla begränsningar, kunde det antas att patienter med psykisk ohälsa
såsom kronisk schizofreni kommer ha liknande behov.
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Gallant, M.P., Spitze, G.D. & Prohaska, T.R. (2007). Help or Hindrance? How family and Friends
Influence Chronic Illness Self-Management among older adults. Research on Aging, 29, 375-409.
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Land
Databas

USA
Cinahl

Syfte

Att identifiera de specifika sätt som medlemmar i sociala nätverk, framför allt familj och vänner,
positivt eller negativt påverkar äldre personers self-managementbeteende av kronisk sjukdom
avseende de tre områdena av self-management: sjukdomshantering, beslutsfattande angående
sjukdom, och psykosocial coping.

Metod:
Design

Pilotstudie, kvalitativ design

Urval

84 deltagare över 65 år som hade självrapporterad artros, diabetes och/eller hjärtsjukdom.

Datainsamling

Gruppintervjuer

Dataanalys

Tematisk innehållsanalys

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Resultatet visade att vännernas unika roll för äldre vuxna som hanterade en kronisk sjukdom lyfter
fram möjligheten att utforma självhanteringsinsatser.
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Referens

Land
Databas
Syfte
Metod:
Design
Urval
Datainsamling
Dataanalys
Bortfall
Slutsats

Harvey, P.W., Petkov, J.N., Misan, G., Fuller, J., Battersby, M.W., Cayetano, T.N., Warren, K.
& Holmes, P. (2008). Self-management support and training for patients with chronic and
complex conditions improves health-related behaviour and health outcomes. Australian Health
Review, 32, 330-338. doi:10.1071/AH080330
Australien
Cinahl
Att utforska effekten av förbättrad servicetillgänglighet i samband med self-managementstöd för
patienter med kroniska och komplexa hälsotillstånd.
Longitudinellt demonstrationsprojekt
175 deltagare i åldrarna 60-76 år med komplexa kroniska sjukdomstillstånd
“The modified Stanford 2000 Health Assessment”, en undersökning för självrapportering av
hälsa.
Statistisk analys
Redovisas ej
Studien påvisade att self-management förbättrar hälsotillstånd hos människor som lever med
kronisk sjukdom.
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Referens

Land
Databas
Syfte
Metod:
Design
Urval
Datainsamling
Dataanalys
Bortfall
Slutsats

Harvey, S.I. (2008). Self-Management of a Chronic Illness: An Exploratory Study on the Role of
Spirituality Among Older African American Women. Journal of Women & Aging, 18, 75-88.
doi:10.1300./J074v18n03_06
USA
PsycInfo
Syftet med den utforskande studien var att skapa förståelse för den roll som spiritualitet spelar i
förhållande till self-management av kronisk sjukdom.
Kvalitativ beskrivande studie
Tio afroamerikanska kvinnor i åldrarna 68-81 år med minst en kronisk sjukdom och var boende i
samhället Alleheny County i Pennsylvania.
Semistrukturerade intervjuer
Narrativ analys
Redovisas ej
Self-management visade sig vara en viktig komponent för att upprätthålla hälsa samt förebygga
och hantera sjukdom. De kulturella komponenterna av self-management och dess relevans för
sjukdomshantering hade de senaste årtiondena underskattats. Mer uppmärksamhet för de sätt som
involverar kulturen i self-management hade kunnat förbättra förmågan att främja hantering av
kronisk sjukdom.
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Land
Databas

USA
Psycinfo

Syfte

Att undersöka andlighetens roll i relation till self-management av kronisk sjukdom bland äldre
kvinnor med kroniska sjukdomar.

Metod:
Design

Grounded theory, kvalitativ design.

Urval

41 kvinnor; afroamerikanska eller icke latin-amerikanska vita, i åldrarna 66-85 år med minst en
kronisk sjukdom

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer

Dataanalys

Tematisk innehållsanalys

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Deltagarna definierade andlighet som ett enastående förhållande till gud och gav mening och syfte
till sina liv som värdefulla människor. När individer identifierade sin koppling till gud, kände de
sig bemyndigade att hantera sina kroniska tillstånd.
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Land
Databas

USA
PsycInfo

Syfte

Att skapa förståelse för andlighetens roll i relation till self-management i en population av äldre
afrikanska och vita personer i USA som lever med kronisk sjukdom.

Metod:
Design

Explorativ studie med induktiv ansats

Urval

Både män och kvinnor i åldern 65 år eller äldre med en eller flera kroniska sjukdomar, ingen
kognitiv funktionsnedsättning.

Datainsamling

Intervju

Dataanalys

Tematisk innehållsanalys

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Resultatet påvisade sambandet mellan andlighet och self-management av kroniska sjukdomar.
Andlighet spelade en stor roll i livet för en person som lever med kronisk sjukdom.
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Land
Databas

Australien
Cinahl

Syfte

Att beskriva motivation till eller emot self-management i en varierande grupp av äldre
personer med diabetes, kronisk hjärtsjukdom eller kronisk obstruktiv lungsjukdom i
Australien.

Metod:
Design

Kvalitativ explorativ studie.

Urval

52 deltagare i åldrarna 45-85 år med en eller flera av sjukdomarna diabetes, kronisk obstruktiv
lungsjukdom, kroniskt hjärtfel som enligt deras läkare var måttlig eller svår.

Datainsamling

Djupgående semistrukturerade intervjuer

Dataanalys

Tematisk innehållsanalys

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Resultatet visade att en framgångsrik hantering av kronisk sjukdom kräver erkännande av att
drivkrafterna bakom motivationen är sammanlänkade. I synnerhet indikerade familjens
betydelse som en yttre motivationskälla ett behov av ökad investering i kunskap och
kompetensbyggande av familjemedlemmar som bidrar till vården.
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Land
Databas

Australien
Cinahl

Syfte

Att förstå hur människor som lever med kronisk sjukdom konstruerar begreppet selfmanagement

Metod:
Design

Kvalitativ design

Urval

Nio deltagare i åldrarna 48-75år som bodde ute i samhället, hade artros och levt med sjukdomen i
mellan fyra till 52 år. Vissa deltagare hade utöver artros även andra sjukdomar eller
funktionsnedsättningar såsom diabetes, osteoporos, förlamning, depression eller stroke.

Datainsamling

Intervjuer och gruppdiskussioner

Dataanalys

Tematisk analys

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Där människor tidigare upplevde sin värld som stängd, hade self-management tillåtit delar av
deras liv med sjukdom att falla på plats. Deltagarna hade utvecklat behärskning och
ansvarstagande.
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Land
Databas

Spanien
Cinahl

Syfte

Att synliggöra hur kvinnor hanterar sin kroniska sjukdom samtidigt som de tar hand om en
vårdkrävande anhörig.

Metod:
Design

Grounded theory, kvalitativ design

Urval

39 deltagare i åldrarna 40-70+ år med en kronisk sjukdom sedan minst ett år och sedan ett år
tillbaka även tagit hand en vårdkrävande anhörig.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer

Dataanalys

Tematisk innehållsanalys

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Studien visade på att kvinnliga anhörigvårdare effektivt och kreativt interagerar selfmanagement av sin egen kroniska sjukdom med komplexiteten av anhörigvård.
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Land
Databas

Storbritannien
Psycinfo

Syfte

Att undersöka processen av beteendeförändring i ett litet urval av äldre personer med fallrisk och
kronisk leversjukdom (primär biliär cirrhos) som antingen fick ett standard- eller avancerat
program för styrka och balansträning.

Metod:
Design

Mixed-method, kvalitativ design

Urval

Äldre personer som varje vecka besökte en leverklinik på det lokala sjukhuset. Personerna skulle
vara över 60 år, bo i sina egna hem, vara diagnostiserade med primär biliär cirrhos (med eller utan
levertransplantation), medicinskt stabila, oberoende mobila (med eller utan gåstöd), fall/ostadig
gång sedan tolv månader, mini-mental-test över 24/30 och ha förmågan att ge sitt skriftliga
samtycke

Datainsamling

Semi-strukturerade intervjuer

Dataanalys

Tematisk analys

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Längre, men inte nödvändigtvis mer intensiva, perioder av klinisk intervention var nödvändig för
att ge stöd till individer med fallrisk för att komma igenom det inkrementella stadiet av
beteendeförändring.
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Health Decision-Making and Self-management Behaviours among Older Adults with Chronic
Conditions. Behavioral medicine, 43, 61-70. doi:10.1080/08964289.2015.1065788

Land
Databas

USA, Florida
Cinahl

Syfte

Att hos äldre personer med kronisk sjukdom undersöka perspektiven på hur transport påverkar
self-management av kronisk vård.

Metod:
Design

Kvalitativ design

Urval

37 engelsktalande deltagare över 60 år som besvärades av ett eller flera kroniska sjukdomstillstånd
(sjukdom, funktionshinder eller båda).

Datainsamling

Djupgående intervjuer

Dataanalys

Systematisk tematisk analys

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Studien påvisade detaljer om hur transport underlättade eller begränsade self-management samt
påvisade transport som en komponent i self-management. Resultatet indikerade att genom att
främja mer lämpliga, tillförlitliga och tillgängliga transportalternativ för äldre personer gjorde
detta att de i större utsträckning kunde tillgodose sina behov relaterat till kronisk sjukdom.
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Land
Databas

Kina
Cinahl

Syfte

Att utvärdera ett självhanteringsprogram som samarbetar med samhällen och mobiliserande “peerleaders" för patienter med diabetes på fastlandet i Kina.

Metod:
Design

Kvasi-experimentell studie, kontrollgruppsdesign

Urval

181 deltagare i åldrarna 65-78 år med diabetessjukdom.

Datainsamling

Frågeformulär och skattningsskala

Dataanalys

Innehållsanalys

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Ett self-managementprogram för patienter i Kina var lyckat att implementera, programmet
resulterade i signifikant förbättring beträffande självkänsla, socialt stöd och self-management
beteende på tolv veckor.
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Land
Databas

Storbritannien
Psycinfo

Syfte

Att undersöka hur personer med demens och deras anhörigvårdare såg på self-management i
relation till demens.

Metod:
Design

Tvärsnittsstudie, kvalitativ design

Urval

24 deltagare rekryterades från en minnesmottagning. De skulle vara i ett tidigt stadium av demens
med mini mental test på över 20 eller där en vårdare hade misstankar om en tidig fas av demens.
13 personer med demenssjukdom och elva vårdare ingick i studien. Vårdare definierades som en
familjemedlem eller nära vän som gav patienten dagligt stöd.

Datainsamling

Semistrukturerade intervjuer. Deltagarna intervjuades individuellt.

Dataanalys

Utskrifter analyserades med tematisk analys för att identifiera och undersöka mönster i data.

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Åtta teman hittades i analysen och de indikerade att self-management inträffade i människors
familjer och i sociala relationer likväl som i relationen med professionell vård. Sex av de åtta
teman involverade barriärer för self-management och vad som kan främja self-management. Det
var tydligt utifrån dessa teman att personer med demens och deras anhörigvårdare använde selfmanagementtekniker.
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Wang, M. & Matthews-Tabolt, J. (2010). Chronic Disease Self-Management: Views Among
Older Adults of Chinese Descent. Geriatric Nursing, 31, 86-94.
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Land
Databas

USA
Cinahl

Syfte

Att bättre förstå hur kinesisk kultur påverkar self-management av kronisk sjukdom, särskilt att
utforska deras uppfattningar och egna handlingar beträffande att fullfölja behandling, beslut om
livsstil, och kommunikationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal inom kontexten av
deras kultur.

Metod:
Design

Kvalitativ beskrivande studie

Urval

19 deltagare från det kinesisk-amerikanska programmet som hölls på ett lokalt seniorcenter i
Pittsburgh i Pennsylvania, var över 65 år och med kinesisk härkomst. De var immigranter från
Kina med godkänt medborgarskap eller som ännu inte fått godkänt medborgarskap, enligt egen
utsago hade minst en kronisk sjukdom samt talade mandarin eller kantonesiska dialekten av
kinesiska.

Datainsamling

Öppna frågor i grupp och frågeformulär

Dataanalys

Kvalitativ innehållsanalys

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Resultatet påvisade behovet av en bättre kulturell och språklig kunskap inom hälso- och
sjukvården generellt. Sjuksköterskor kunde vara förespråkare för språkassistans som reducerade
barriärer som försvårade kommunikationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.
Sjuksköterskor hade även möjligheten att främja hälsolitteracitet genom att förbättra
tillgängligheten till lämplig hälsoinformation och konsultation.

Artikel 25
Referens

Warwick, M., Gallagher, R., Chenoweth, L. & Stein-Parbury, J. (2009). Self-management and
symptom monitoring among older adults with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of
Advanced Nursing, 66, 784-793. doi:10.1111/j.1365-2648.2009.05238.x

Land
Databas

Australien
Cinahl

Syfte

Att beskriva self-management, symtomövervakning och de associerade influenserna bland äldre
personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Metod:
Design

Prospektiv- och beskrivande design

Urval

78 deltagare som diagnostiserats med kronisk obstruktiv lungsjukdom av måttlig svårighetsgrad,
var över 55 år och bodde i samhället, nyligen hade haft en exacerbation, hade förmågan att förstå
och ge informerat samtycke samt svara på undersökningar skrivna eller talade på engelska.

Datainsamling

Intervjuer

Dataanalys

Statistisk analys

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom var self-management viktigt för att uppnå
optimal livskvalitet och undvika sjukhusinläggningar. Genom att främja symtomövervakning när
sjukdomen progredierade erbjöds en möjlighet att minska sjukhusinläggningar.

Artikel 26
Referens

Willis, K.F., Robinson, A., Wood-Baker, R., Turner, P. & Walter Haydn, E. (2011). Participating
in Research: Exploring Participation and Engagement in a Study of Self-Management for People
With Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Qualitative Health Research, 21, 1273-1282. doi:
10.1177/1049732311405216

Land
Databas

Australien
PsycInfo

Syfte

Att utforska motivationen till deltagande och engagemang i forskning som syftar till att bedöma
effektiviteten av en intervention som är designad att förbättra självkänslan för att underlätta selfmanagement av kronisk sjukdom hos en grupp av människor med kronisk obstruktiv
lungsjukdom.

Metod:
Design

Mixed-method, induktiv och deduktiv ansats

Urval

19 deltagare i åldrarna 40-70 år som hade kroniskt obstruktiv lungsjukdom och bodde i staden
Tasmania eller stadens närområden.

Datainsamling

Semi-strukturerade intervjuer

Dataanalys

Tematisk analys

Bortfall

Redovisas ej

Slutsats

Studiens deltagare avslöjade komplexiteten i utformandet av kommunbaserade interventioner,
svårigheten att förändra relationen mellan sjuksköterska-patient och i vilken utsträckning
deltagarna själva klarade av sin sjukdom.
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