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Sammanfattning 

Bakgrund: Astma är idag en av dagens stora folksjukdomar och nationella och 

internationella studier har visat att patienter med astma inte är optimalt kontrollerade. 

Astmasköterskans roll i Primärvården innebär att ge patienten information om 

sjukdomen, göra hen uppmärksam på tidiga tecken på ett nytt astmaanfall samt 

informera om egenvårdsbehandling. Arbetet innefattar patientundervisning och grundar 

sig på beprövad erfarenhet och vetenskap. Behandlingsmålen är frånvaro av dagliga 

symtom och försämringar så att personen kan leva ett normalt och aktivt liv utan stora 

begränsningar.   

Syfte: Studiens syfte var att beskriva astmasjuksköterskans upplevelser och reflektioner 

över att stödja vuxna med astma till att förstå och hantera sin sjukdom och behandling i 

vardagen. 

Metod: En intervjustudie genomfördes med åtta astmasjuksköterskor från olika 

hälsocentraler i Mellansverige. Alla var distriktsköterskor, varav sex hade 

specialistutbildning inom astma. Det insamlade materialet transkriberades och 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom tre 

kategorier. I kategorin ”Att öka patientens kunskap och förståelse för sin sjukdom och 

behandling” beskrevs hur astmasjuksköterskor i sitt arbete försöker att informera och 

öka patienternas kunskap om sin sjukdom och dess behandling. Astmasjuksköterskorna 

menade att i ”bemötande och förhållningssätt” ingick att skapa en bra patientrelation, att 

motivera patienten, vara tillgänglig. ”Förutsättningar och stöd för att utföra ett bra 

arbete” som nämndes var avsatt arbetstid, tillgång till fortbildning samt kunskap och 

behov som astmasjuksköterskan hade i astmaarbetet. Slutsats: Att vara astmasköterska 

är en mycket komplex uppgift som kräver kunskap inom området. Föreliggande studie 

visar att astmasjuksköterskorna har en viktig funktion när det gäller omvårdnad, lära ut 

kunskap om sjukdom samt egenvård. 
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Abstract 

Background: Asthma is today one of today's major public diseases and national and 

international studies have shown that patients with asthma are not optimally controlled. 

Asthma nurse's role in Primary Care means supporting adults with asthma for self-care. 

The work involves patient education and is based on proven experience and science. 

The treatment goals are the absence of daily symptoms and impairments so that the 

person can live a normal and active life without  major limitations. 

Aim: The aim of the study was to describe how asthma nurses in primary care 

experienced and reflected their work with supporting asthma patients to understand and 

manage their disease and treatment in everyday life. Method: The study has a 

descriptive design where eight asthma nurses from different healthcare-centers in the 

central of Sweden were interviewed. Results: The collected material was transcribed 

and analyzed using qualitative content analysis. In the category “increasing patient 

knowledge and understanding of their disease and treatment”, the asthma nurses 

described how they in their work trying to inform and increase patients' knowledge 

about their disease and its treatment. Asthma nurses said that in “approach and attitude” 

were included to create a good patient relationship, to motivate the patient and to be 

available. “Opportunities and support in order to do a good job” as asthma nurses 

mentioned was the support that existed in the work, deposited hours, access to further 

education, knowledge of asthma nurse and needs as asthma nurse had in asthma work. 

Conclusions: Being asthma nurse is a very complex task that requires the expertise in 

the field. The present study shows that asthma nurses have an important role in nursing, 

teaching the knowledge of the disease and self-care. 
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Introduktion 

 
Astma är idag en av dagens stora folksjukdomar (World Health Organization, 2007) och 

i världen har uppskattningsvis 300 miljoner människor astma, varav 250 000 dödsfall 

årligen kan hänföras till sjukdomen. Därför är det viktigt att personer med astma får den 

kunskap och behandling som de behöver för att kunna sköta och fullfölja sin 

behandling. I primärvården idag behandlas personer med astma på speciella 

astmamottagningar som finns på hälsocentraler och som sköts av astmasjuksköterskor i 

samarbete med läkare (Ericson & Ericson 2012). Både en distriktssköterska och en 

sjuksköterska bedriver specifik omvårdnad och deltar i folkhälsoarbetet. Skillnaden är 

att en distriktssköterska kan ha ett självständigt mottagningsarbete, förskrivningsrätt för 

olika förbrukningsartiklar inom t.ex. astma-, diabetes- och stomivård samt utföra 

självständiga medicinska bedömningar i samband med vaccinationer. För att få arbeta 

som astmasjuksköterska på en astmamottagning behöver sjuksköterskor, en utbildning 

på minst 15 högskolepoäng inom astma/allergi/Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom 

(ASTA; SSF 2012). I föreliggande arbete är fokus på astmasjuksköterskor.  

 

Bakgrund  

Prevalens 

I Sverige är astma vanligt och är vanligare i de lägre socialgrupperna pga rökning. 

Omkring 10% av unga vuxna har astma, för att sedan minska till 6-7% i medelåldern för 

att därefter öka igen. Nationella och internationella studier av McIvor et al. (2007) har 

visat att patienter med astma inte är optimalt kontrollerade. Ökningen i 

läkardiagnostiserad astma i högre åldrar kan förklaras av felklassificering av personer 

med KOL. Astma är mer vanligt bland kvinnor från tonåren till och med medelåldern 

(Lundbäck,1998). Lisspers et al (2013) visade i en studie att yngre kvinnor hade lägre 

livskvalitet och mindre ofta astmakontroll än män i samma åldersgrupp, medan inga 

motsvarande könsskillnader påträffades mellan äldre kvinnor och män i samma ålder. 

Kvinnliga könshormoner kan vara en viktig faktor som påverkar dessa resultat. 
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Etiologi, symtom samt utredning  

Astma och allergi är olika sjukdomar men allergi är en vanlig orsak till astma och det är 

fortfarande inte kartlagt varför astma och allergi uppkommer (Socialstyrelsen, 2014). 

Astma är en kronisk inflammatorisk rubbning i luftvägarna som orsakar återkommande 

episoder med pip i bröstet, andfåddhet, tryckkänsla över bröstet och hosta, speciellt 

nattetid eller tidigt på morgonen. Luftvägsobstruktion som ofta är reversibel, 

förekommer ofta spontant eller efter behandling (Global intitiative for Astma, 2002). 

Symtomen är inte lika typiska vid lindrig till medelsvår astma. En utförlig anamnes är 

nödvändig samt lungfunktionsmätning med Peak Expiratory Flow (PEF) och/eller 

spirometri (Läkemedelsboken, 2012) för att ställa diagnos. Besvären har varierande 

svårighetsgrad från knappt märkbara till livshotande och ofta är sjukdomen dold trots 

kronisk inflammation i luftrören. Rekommendationer om symtombedömning med hjälp 

av olika självskattningsformulär finns så som Asthma Control Test, ACT, miniversion 

av Asthma Quality of Life Questionnaire, mini-AQLQ samt mätning av kväveoxid 

(NO) i utandningsluften (Socialstyrelsen, 2014).  

  

Vid utredning används PEF, som är en metod för att få ett mått på utandningsluftens 

hastighet som också patienten själv kan använda för egenkontroll av 

andningskapaciteten. PEF ger även upplysning om svårighetsgrad vid en astmaattack 

där PEF-kurvan visar variationer av besvär under dygnet (Ericson & Ericson, 2012). 

Spirometri är en annan metod som utförs för bedömning av andningskapaciteten och 

flödesmotståndet i luftvägarna. Patienten gör en maximalt snabb utandning efter 

maximal inandning och luftvolymen mäts som patienten andas ut under första sekunden 

(Forced Expiratory Volume 1 sec = FEV1) (Internetmedicin, 2015). I utredningen ingår 

även en fysikalisk lungundersökning samt allergiutredning. Reversibeltest med 

spirometri eller PEF efter inhalation av korttidsverkande beta-2-stimulerare kan påvisa 

att en variabel luftvägsobstruktion finns (Läkemedelsboken, 2012). Vid misstanke om 

astma bör upprepade spirometrimätningar göras då värdena kan vara i det närmaste 

normala mellan anfallen (Nordeng & Spigset, 2009).  

 

Läkemedelsbehandling och compliance 

Patientens symtom utgör val av läkemedel och behandlingen sker vanligtvis stegvis 

enligt behandlingstrappan vid astma (Läkemedelsboken, 2012). Om upptrappning sker 
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är det viktigt att klargöra om patienten tagit förskrivet läkemedel och om hen behärskar 

inhalationstekniken (Nordeng & Spigset, 2009). En studie av Harnett et al (2014) visar 

på nödvändigheten av monitorering och utbildning i rätt inhalationsteknik och att dålig 

astmakontroll är relaterad till otillräcklig teknik. Detta bör övervägas vid utvärdering 

samt uppföljning även hos patienter med långvarig astma. För att kunna motverka ett 

akut astmaanfall bör alla patienter ha en kortverkande bronkvidgare. Regelbunden 

underhållsbehandling med inhalationssteroider bör ges vid återkommande astmasymtom 

>2 gånger per vecka. Så låg effektiv dos som möjligt eftersträvas (Läkemedelsboken, 

2012). Heshet och munsvamp kan förekomma som biverkningar. Risken för munsvamp 

minskas om munsköljning sker efter inhalationerna. Behandling med hög steroiddos 

ökar risken för hudskörhet. Inga säkra belägg finns för upphov till binjurebarkssvikt 

eller osteoporos på grund av inhalationssteroider. Tilläggsbehandling förekommer med 

långtidverkande beta-2-antagonist om fullgod astmakontroll inte uppnås 

(Läkemedelsboken, 2012).  

        

Begreppet Compliance kan sammanfattas som förmågan att ta ett läkemedel på sättet 

som läkaren förskrivit det och vid god följsamhet så följer patienten 

läkemedelsförskrivningen fullt ut.  När compliance finns anses det ofta att patienterna 

tar 80% av de förskrivna doserna (Nordeng & Spigset, 2009). Många astmapatienter 

undervärderar sina symtom, följer inte medicinordinationen och slutar ibland bara att ta 

sina mediciner. Stor risk finns då för undermedicinering och därmed dålig astmakontroll 

på grund av dålig följsamhet. Följsamheten (compliance) har visat sig vara mindre än 

50 % hos patienter som får astmaläkemedelförskrivna första gången. Man bör alltid 

bedöma om patienten tar sina läkemedel enligt ordination och på rätt sätt vid dålig 

symtomkontroll, innan eventuell dosjustering. Det är också viktigt att identifiera 

eventuella miljöfaktorer av betydelse vid dålig sjukdomskontroll och därefter övervägs 

terapiförändringar (Läkemedelsverket, 2015).. Patientutbildning med regelbundna 

individuella uppföljningar och monitorering där bland annat insatt behandling 

utvärderas, optimeras och ibland även omprövas, är viktiga delar i omhändertagandet 

(Läkemedelsverket, 2012). 
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Astmabehandlingens målsättning  

Behandlingsmålen är frånvaro av dagliga symtom och försämringar så att personen kan 

leva ett normalt och aktivt liv utan stora begränsningar ( Nordeng & Spigset, 2009). Mål 

för astmabehandlingen är också att bibehålla normal lungfunktion, ej ha behov av 

akutbesök och att inte få några allvarliga medicinbiverkningar. (Läkemedelsboken, 

2012). Information, uppföljning och monitorering av astmapatienter är betydelsefullt för 

ett optimalt omhändertagande och för att uppnå symtomkontroll, symtomfrihet och 

anpassad läkemedelsterapi. Klassifikation av astmans svårighetsgrad bör ske 

regelbundet. En skriftlig behandlingsplan bör utformas tillsammans med patienten 

(Socialstyrelsen, 2014).  

 

Vad innebär egenvård? 

Enligt egenvårdsföreskriften (SOSFS:2009:6) ska bedömning om egenvård göras i 

samråd med patienten utifrån patientens förutsättningar och livssituation. Klarar 

patienten inte av att utföra egenvården på ett säkert sätt kan en anhörig eller närstående 

instrueras till att hjälpa. Distriktssköterskors arbete grundar sig på beprövad erfarenhet 

och vetenskap samt att stötta, vårda, och behandla patienter utifrån fysisk, social, 

kulturell och existentiell hälsa och sjukdom (Distriktssköterskeföreningen, 2008). 

Patientundervisning är en viktig del när det gäller hur patienter uppnår förståelse om sin 

sjukdom och behandling i egenvården (Orem, 1995). Patienten skall vara delaktig i sin 

vård och behandling och patientutbildningen är central där målet är att patienten stöds 

och stärks till att ta kontroll över sin sjukdom samt får möjlighet att hantera det dagliga 

livet (Klang Söderkvist, 2008). Omvårdnad kan relateras till begreppet egenvård då 

astmasjuksköterskan tillämpar ett evidensbaserat arbetssätt genom att stödja patienten 

till egenvård. Definitionen av egenvård är enligt Orem ”utförande av sådana aktiviteter 

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

liv, hälsa och välbefinnande” ( Orem 1995, s.103-112). Dorothera Orems 

omvårdnadsteori (Orem, 1980) beskrivs i tre delar; egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem och utifrån respektive systems mål handlar sjuksköterskan aktivt 

genom att vägleda, stödja, erbjuda en miljö som främjar utveckling samt undervisning. 

Orem betonar att Omvårdnadssystem består av tre olika grader inom egenvårdande 

hjälp. 1) Det helt kompenserade systemet, där patientens oförmåga att utföra eller ta 

initiativ till egenvård kompenseras helt. 2) Det delvis kompenserade systemet, t ex 

senare skede av postoperativt stadie där patienten delvis kan ta initiativ till delta i den 
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personliga hygienen. 3) Och slutligen det undervisande och stödjande systemet, som 

innebär att patienten förutsätts ta huvudsakligt ansvar för egenvården men att stöd och 

undervisning kan behövas av sjuksköterskan vid exempelvis skötsel av en kolostomi. 

Målet är att stödja och utveckla patientens förmåga till egenvård för att kunna hantera 

vardagliga aktiviteter så bra som möjligt. (Orem, 1980; Maagard & Nordström, 1984). 

 

Astmasjuksköterskans roll 

Distriktsköterskans arbete innebär mycket varierande arbetsuppgifter i verksamheter 

inom kommun, landsting och privat sektor och att arbeta som astmasjuksköterska är en 

del av deras arbete. De första astmamottagningarna startades inom primärvården i 

Sverige under slutet av 1980-talet (Escuder Miquel, 2002) och en av de största vinsterna 

är att patienten ofta fångas upp och diagnostiseras i ett tidigt stadium. Målet är att 

patienten genom handledning och stöd ska bli hjälpt och själv kunna ta ansvar för sin 

behandling och sjukdom Battersby et al (2010).  

Astmasjuksköterskans roll på en astma/KOL-mottagning är att ge patienten information 

om sjukdomen, göra hen uppmärksam på tidiga tecken på ett nytt astmaanfall, 

informera om egenvårdsbehandling samt undervisa (Ericson & Ericson, 2012). En 

svensk studie (Zakrisson & Hägglund, 2009) visade att distriktsköterskor ville ha en 

mer strukturerad patientutbildning, tid och samverkan med sina medarbetare inom 

primärvårdens hälsocentraler, vilket är viktigt att beakta då dessa områden är av stor 

betydelse i distriktsköterskans stödjande arbete med astmapatienter. Lisspers et al 

(2010) visar att hälsocentraler med astmamottagning förbättrar astmapatienter kunskap 

om sjukdomen och bättre astmakontroll uppnås om astmasjuksköterskan tilldelas mer 

tid för mottagningsarbete. Samarbete mellan professioner syftar till att komplettera 

kompetenser, främja kontinuiteten samt stärka säkerheten för patienten (Edberg et al 

(2013). Det finns nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL och i 

omvårdnadsåtgärderna ingår interprofessionell samverkan dvs. team som består av 

läkare, sjuksköterskor och vid behov sjukgymnaster och dietister som arbetar i 

samverkan mot ett gemensamt mål och där varje yrkesgrupp bidrar med sina specifika 

yrkeskunskaper, samt patientutbildning kombinerat med egenvårdsstrategier 

(Socialstyrelsen, 2014).  
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Kommunikation en viktig del i patientundervisning 

Kommunikation, bemötande och samarbete är av stor betydelse i patientundervisningen 

(Edberg et al. 2013). För att stödja patienten att fokusera på hälsa istället för sjukdom 

måste utgångspunkten vara att försöka förstå hur patienten tänker och gör när det gäller 

den dagliga egenvården och att lyssna är ibland viktigare än att ge råd (Klang 

Söderkvist, 2008).  

  

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en metod som används av 

distriktsköterskor t.ex i rökavvänjningsarbete och beskriver hur motivation och 

beteendeförändring sker över olika stadier. Patienten försöker förstås genom ett 

empatiskt och reflekterande lyssnande och frågan ”varför” ställs. Istället för att 

argumentera med patienten så stärks dennes tro på möjligheten till förändring och sin 

förmåga. Patienten hjälps att formulera en egen förståelse av problemet samt egna 

argument för förändring och stärks i beslut och åtagande att genomföra förändringen 

(Socialstyrelsen, 2014). I en metaanalys av Lundahl et al (2010) granskades 119 artiklar 

inom olika forskningsområden inom ämnet MI och visade en signifikant ökning av 

klienters engagemang i behandlingen och deras intention att förändras, vilket bedöms 

vara de två mest betydelsefulla faktorerna kopplade till motivation att förändra. 

En annan studie visade att distriktsköterskors positiva erfarenheter av motiverande 

samtal vad gäller arbete med hälsofrämjande livsstil till ökad användning, anpassning 

och utveckling av motiverande samtal i primärvården (Brobeck, 
. 
Bergh , Odencrants  & 

Hildingh  2011).  Att personer tillåts bli delaktiga i vård och behandling när beslut fattas 

framkommer ofta som en viktig del i personcentrerad vård (McCance & McCormack  

2011). Personcentrerad vård innebär att utgå från patienten som person, planera och 

genomföra samordnad vård utifrån personens individuella behov, värderingar, 

förväntningar och föreställningar och samtidigt bevara personens integritet och 

värdighet (Edberg A. et al 2013). 

Alla människor med astma bör erbjudas egenvårdsutbildning som bör innehålla en 

skriftlig personlig handlingsplan i astma och stödjas genom regelbunden professionellt 

omdöme (British Thoracic Society/Scottish Intercollegiate Guideline Network, 2014). 

Global Initiative for Asthma (GINA, 2014) visar på vikten av att ge patienter utbildning 

och kompetens för att effektivt hantera sin astma och belyser att detta bör uppnås genom 

ett samarbete mellan patienter och astmasjuksköterska.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Brobeck%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22017587
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Bergh%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22017587
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Odencrants%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22017587
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Hildingh%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22017587
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Patientens medverkan och delaktighet utgör grunden till patientundervisningen och alla 

astmapatienter behöver kunskap om vad som utlöser symtom och astmaanfall, 

läkemedelseffekter och kunskap om behandling bör ändras beroende på 

svårighetsgraden på sjukdomen (Läkemedelsboken, 2012). Sjuksköterskan informerar 

patienten om astmasjukdomens symtom, medicinering, biverkningar samt PEF-

mätningsteknik och hur mätresultaten bör dokumenteras. Informationen bör ges när 

patienten mår bra i sin astma och inte har några andningssvårigheter (Ericson & 

Ericson, 2012). Sjuksköterskan undervisar om inhalationstekniker samt demonstrerar 

olika läkemedelsformer, som inhalationspulver, inhalationaerosol (spray) och 

inhalationsvätska (Nordeng & Spigset, 2009). Patienten bör ges goda kunskaper om 

förebyggande medicinering samt hantering av medicin, känna igen sina egna specifika 

tecken på försämring samt hur symtom på försämring behandlas (Ericson & Ericson, 

2012). En individuell behandlingsplan bör ges till alla astmapatienter om vad som ska 

göras vid en akut försämring (Läkemedelsboken, 2012). Födoämnesutredningar utförs 

då det krävs samt ges även instruktion om hur boendemiljön bör utformas på bästa sätt. 

Patienten bör också undvika allergener om man vid allergiutredning identifierat 

något/några allergener och irritanter, kall luft, damm, infektioner samt bilavgaser. 

Rökstopp är ett absolut krav och olika metoder av rökavvänjning kan erbjudas (Ericson 

& Ericson,  2012). Rökstopp hos vuxna med astma tycks leda till förbättrad livskvalitet, 

minskning av dagliga symtom och högre andel dagar med kontrollerad astma 

(Socialstyrelsen, 2014). Viktigt är även att; motverka övervikt då övervikt försämrar 

ventilationskapaciteten, uppmuntra till fysisk träning då detta förebygger astmaattacker,  

rekommendera vaccinationer mot pneumokocker som prevention mot infektioner 

(Ericson & Ericson, 2012).  

 

Tidigare forskning   

I Sverige är distriktsköterskors arbete lite studerat vilket innebär att vetenskaplig 

evidens till stor del saknas när det gäller distriktsköterskors hälsofrämjande arbete 

(Jerdén et al. 2006, Chambers och Narayanasmy 2008).  En studie av Efraimsson,  

Hillervik  & Ehrenberg (2008) på sjuksköterske-ledda mottagningar i primärvården i 

Sverige där syftet var att öka patienternas egenvårdsförmåga och sina kunskaper om 

KOL tyder mycket på att det krävs ett strukturerat program med egenvårdsutbildning 

för att motivera patienter till förändringar. En studie av Nygren Zotterman, Skär, Olsson 

& Söderberg (2015) visade att distriktsköterskors agerande på ett professionellt sätt 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Efraimsson%20EÖ%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Hillervik%20C%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Ehrenberg%20A%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Nygren%20Zotterman%2C%20Anna%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Skär%2C%20Lisa%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Söderberg%2C%20Siv%22%7C%7Csl~~rl','');
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under patientmötet var den viktigaste faktorn, men patientinteraktionen var ibland svår 

på grund av stress och tidsbrist.  

 

Problemformulering 

Distriktssköterskor har ett brett verksamhetsfält och att arbeta som astmasjuksköterska 

kan ibland vara en del av deras arbete i Primärvården.  

Nationella och internationella studier har visat att patienter med astma inte är optimalt 

kontrollerade. Astmasjuksköterskans roll är att ge patienten information om sjukdomen, 

göra hen uppmärksam på tidiga tecken på ett nytt astmaanfall, informera om 

egenvårdsbehandling samt undervisa. Behandlingsmålen är frånvaro av dagliga symtom 

och försämringar så att personen kan leva ett normalt och aktivt liv utan stora 

begränsningar. Astmasjuksköterskans roll på en astmamottagning är att undervisa och 

lära patienter egenvård och öka patientens möjlighet till att uppnå symtomkontroll och 

förebygga försämringsperioder. Om astmasjuksköterskan ges tid och möjlighet att fånga 

upp patienter med astma så att de diagnostiseras på ett tidigt stadium, är detta också en 

samhällsekonomiskt vinst som leder till att patientens livskvalitet ökar samtidigt som 

det effektiviserar vården. Enligt föreliggande studie kan det finnas belägg för vidare 

forskning inom området egenvård samt stöd och rådgivning riktat till vuxna med astma. 

Studien kan ge astmasjuksköterskan vidare möjligheter att bli medveten samt reflektera 

över vikten av att skapa god patientrelation och undervisning för att stödja vuxna till 

egenvård. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva astmasjuksköterskors upplevelser och reflektioner över att stödja 

vuxna med astma till egenvård inom Primärvården. 

 

Metod 

Studien har en deskriptiv design med kvalitativ ansats för att på bästa sätt kunna förstå 

informanternas erfarenheter och upplevelser (Polit & Beck 2008). 
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Urval och undersökningsgrupp 

Ändamålsurval är en strategi som enligt Polit och Beck (2008) är att välja deltagare som 

bäst passar studien. Av tio tillfrågade astmasjuksköterskor tackade åtta ja.  

De var två som avböjde att delta i studien av okänd anledning. Inklusionskriterierna var 

distriktsköterskor med minst ett års erfarenhet inom astmavård placerade på små till 

medelstora hälsocentraler, både privata och i landstingets regi, i Mellansverige. Det 

centrala i en kvalitativ studie är att få ut den största möjliga informationen från ett fåtal 

deltagare. I aktuell studie har ändamålsurval använts. Alla informanter var kvinnor 

vilkas ålder varierade mellan 45-60 år (m=49 år).  De hade arbetat med astmavård 

mellan 1-20 år både inom primär- och sjukhusvård och medelår för att ha arbetat med 

astmavård var 9. Alla informanter var utbildade distriktsköterskor, varav sex hade 

minst15-högskolepoängsutbildning inom astma/KOL. Fem av informanterna hade gått 

kurs i motiverande samtalsteknik. På vissa astmamottagningar saknade 

astmasjuksköterskorna formell kompetens men författaren till aktuell studie har ändå 

valt att kalla informanterna för astmasjuksköterskor. 

 Den avsatta arbetstiden för astma/KOL-mottagningen innefattade även KOL-patienter 

och det var därför svårt för informanterna att säga hur mycket tid som de enbart 

arbetade med astmapatienterna. Den totala tiden för astma/KOL-mottagningen var 4-32 

timmar i veckan och medelarbetstid uppskattades till 11 timmar per vecka. Två 

informanter arbetade på två hälsocentraler i både storstad och småstad, övriga sex på en 

hälsocentral. De astmapatienter som astmasjuksköterskorna mötte var från blandade 

socialgrupper, varav många var rökare. En del var invandrare och i många fall i behov 

av tolk. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuerna med öppna frågor genomfördes av författaren under 

våren 2013 med hjälp av en intervjuguide. På detta sätt tilläts informanterna att berätta 

om sina upplevelser med egna ord (Polit & Beck, 2008). Intervjuerna täckte in önskat 

område om hur informanterna upplevde/reflekterade över att stödja vuxna personer med 

astma till egenvård. Frågor som t.ex; ”Berätta om hur du stödjer vuxna med astma så att 

de kan hantera sin sjukdom och behandling i vardagen?” och ”Ge ett exempel på hur ett 

bra möte med en person som har astma kan se ut?” ställdes. Intervjuguiden inkluderade 

även följdfrågor om så krävs för ett fylligare svar, det vill säga för att få en ökad 

förståelse av informanternas svar (Bryman, 2002) t.ex.  som: ”Hur menar du? Kan du 
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berätta mer? Kan du ge ett exempel?” Intervjun innehöll även bakgrundsfrågor om bl.a. 

ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, avsatt arbetstid och om de ansåg den vara 

tillräcklig, samarbete med annan personal samt behov som finns för att utföra ett bra 

arbete. Vardera intervju tog mellan 20-40 minuter.  

 

 

Tillvägagångssätt 

Tillstånd för att utföra intervjuerna ansöktes hos verksamhetschefen för respektive 

vårdcentral. Samtliga verksamhetschefer godkände att studien kunde genomföras. 

Författaren efterfrågade uppgifter gällande astmasjuksköterskor som tillhörde respektive 

hälsocentral om deras ålder, arbetslivserfarenhet samt i vilken omfattning de arbetade. 

Astmasjuksköterskorna rekryterades genom informationsbrev, där studiens syfte och 

upplägg framgick och med frågan om de var intresserade av att delta i studien. I brevet 

nämndes även en önskan om att eventuell få återkomma för en intervju till om behov av 

att ”fylla på” material uppstod. Författaren ringde sedan upp astmasjuksköterskorna och 

frågade om intresse fanns att delta i studien och fortsatte så tills åtta 

astmasjuksköterskor inkluderats. Intervjuerna genomfördes på respektive hälsocentral 

och innan intervjun utfördes informerades astmasjuksköterskorna muntligt om studiens 

syfte. En testintervju genomfördes med en astmasjuksköterska och lyssnades igenom 

tillsammans med handledaren för att kontrollera att intervjufrågorna svarade på syftet. 

Testintervjun ingick i studien och intervjufrågorna bedömdes kunna användas till alla 

astmasjuksköterskor. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant av 

författaren. 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes som dataanalysmetod. Det 

transkriberade materialet lästes flera gånger för att få en övergripande bild av innehållet. 

Därefter togs meningsbärande enheter ut och förkortades till kondenserade 

meningsbärande enheter, vidare till koder, underkategorier och till slut kategorier för att 

få en lätthanterlig text (Graneheim & Lundman, 2004).  

Exempel på hur analysen gick till visas i tabell 1. Texten analyserades för att identifiera 

skillnader och likheter. Koderna med samma innehåll sorterades i kategorier vars 

uppgift skulle förklara det centrala budskapet i intervjuerna (Graneheim & Lundman, 



  

11 

 

2004). Materialet diskuterades kontinuerligt med handledaren under hela 

analysprocessen. 

 

 

Tabell 1. Exempel på hur analysen gick till. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

…då kan dem sina 

mediciner, dem vet vad 

dem innebär och att 

dem alltid tar dem 

regelbundet å då mår 

dem bra! 

De kan sina 

mediciner, tar dem 

regelbundet, mår 

bra och gör som 

man säger. 

Kan 

medicinera, 

mår bra,gör 

som man säger. 

Compliance Att öka patienten 

kunskap och 

förståelse för sin 

sjukdom 

de e’ ju deras känsla, 

så de’ e’ ju, man får ju 

liksom lyssna å 

bekräfta dem att så 

känner dem ju då 

Man får lyssna och 

bekräfta att dem 

känner så. 

Lyssna och 

bekräfta 

känslor. 

Skapa en bra 

patientrelation 

Bemötande och 

förhållningssätt 

 

... så att jag hinner inte 

med så mycket annat, 

information och rök 

prat om rökning och ja 

du vet som jag inte 

tycker att jag hinner 

med. 

Hinner inte med 

information och 

prat om rökning. 

Hinner inte 

informera och 

prata om 

rökning. 

Avsatt arbetstid Förutsättningar 

och stöd för att 

utföra ett bra 

arbete 

 

 

 

 

Forskningsetiska övervägande 

Inom forskning är etiska aspekter viktiga då detta handlar om hur deltagare skyddas 

fysiskt, psykiskt samt integritetsmässigt (Vetenskapsrådet, 2010). I 

Helsingforsdeklarationen (2008) beskrivs att forskning endast får godkännas om det 

sker med respekt för individens människovärde. Det finns 4 huvudkrav på forskning 

enligt Vetenskapsrådet (2002), vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informanterna i denna studie informerades 

skriftligt genom e-post om studiens syfte samt genomförande. Informationen gavs även 

muntligt vid intervjutillfället. Enligt samtyckeskravet så informerades deltagarna 

skriftligt om att medverkan var frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta 

sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innefattade information som gavs om att ingen 

medverkande skulle kunna identifieras i studien och att material såsom inspelade 

ljudfiler och utskrifter av intervjuer ej kunde spåras till de enskilda deltagarna. 

Materialet förvarades säkert så att obehöriga inte skulle få tillgång till materialet.  
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Allt arbetsmaterialet såsom ljudfiler samt transkriberat textmaterial kommer att 

förstöras när examensarbetet är godkänt (SFS 2003:460). Resultatet kommer att 

presenteras så att ingen medverkande ska kunna identifieras i studien samt på ett sätt 

som ej berör känsliga områden  som kan verka stötande eller riktade till informanterna. 

Nyttjandekravet är det sista kravet och innebar att det insamlade material endast 

användes i forskningsändamål, det vill säga i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Forskaren bör kontinuerligt ta ställning till etiska överväganden under hela 

forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjufrågor och syfte bedömdes ej beröra känsliga områden som kunde verka 

stötande. Ingen etisk ansökan krävdes från forskningsetiskt råd, då deltagarna bestod av 

vårdpersonal och bedömdes att inte kunna hamna i någon etisk tveksam situation. 

Ansökan behövde därför ej göras till högskolans forskningsetiska råd (Högskolan i 

Gävle 2015). 
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Resultat 

Utifrån analysarbetet framkom tre kategorier: ”Att öka patienten kunskap och förståelse 

för sin sjukdom och behandling”, ”bemötande och förhållningssätt” samt 

”förutsättningar och stöd för att utföra ett bra arbete”. De flesta ansåg att det inte finns 

tillräckligt med tid avsatt för att på ett bra sätt arbeta stödjande för att patienterna ska 

kunna hantera sin sjukdom och behandling i vardagen. De uttryckte att de träffade 

många astmapatienter som hade sämre eller ingen compliance och det fanns inte heller 

tillräckligt med utrymme för uppföljningar som är viktiga för att kunna få feedback om 

att astmapatienterna förstår sin sjukdom och behandling. I mötet med patienterna ansåg 

astmasjuksköterskorna att en god relation var grundläggande för att 

patientundervisningen skulle ske på bästa sätt. Astmasjuksköterskorna kommer även 

ibland att nämnas som informanter i resultatet. Kategorier och underkategorier 

redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Presentation av kategorier och subkategorier 

   Kategori Subkategori 

Att öka patienten 

kunskap och 

förståelse för sin 

sjukdom 

Att undervisa patienten                               

Compliance                                             

Uppföljningar 

Bemötande och 

förhållningssätt 

Skapa en bra patientrelation 

Att motivera patienten  

Vara tillgänglig  

 

Förutsättningar och 

stöd för att utföra ett 

bra arbete 

 

Stöd i arbetet 

Avsatt arbetstid 

Tillgång till fortbildning  

Astmasköterskans kunskap och behov i astmaarbetet 

 

Att öka patientens kunskap och förståelse 

Kategorin innehåller tre subkategorier: ”att undervisa patienten”, ”compliance” och 

”uppföljningar” vilka beskriver hur distriktsköterskorna i sitt arbete som 
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astmasjuksköterska försöker att informera och öka patienternas kunskap om sin 

sjukdom och dess behandling. 

 

Att undervisa patienten 

Informanterna menade att patientundervisningen framförallt handlade om, att lära ut 

egenvård, öka patientens kunskap om sin sjukdom, förstå betydelsen av behandling och 

att medicinering på rätt sätt var grundläggande för en god läkemedelshantering. Att 

visuellt visa spirometrikurvor och förklara utifrån dessa ansågs av de flesta 

astmasjuksköterskor vara viktigt för att få patientens att förstå sin sjukdom och 

behandling. Likaså att patienterna själv kunde hantera PEF och utifrån PEF-kurvor styra 

sin egen medicinering. ”…man får ju en bättre förståelse också för sin astma när man 

ser till exempel på en kurva”. (informant 4) Det framkom även att det fanns en rädsla 

för kortisonbehandling hos astmapatienter vad gäller inhalationer vilket 

astmasjuksköterskorna ansåg berodde på okunskap. En uttryckte att ”… förklarar för 

dem att de’ är så små doser som man andas in på rätt ställe. Istället för en tablett då 

som kanske är hundra eller tusen gånger starkare som gör en helt annan verkan då…” 

(informant 4) Informanterna ansåg det därför viktigt att komma till bukt med detta 

genom att öka patienternas kunskap och förståelse om kortisonbehandling. ”… och sen 

att (harkling) dem inte ska ta så himla mycket snabbverkande mediciner utan ha den 

här grunden med kortison i botten….” (informant 4). När det gällde patienter av 

utländsk härkomst var det många av informanterna som kände att ”…de’ blir en ojämlik 

hälsa på grund av att man inte talar samma språk” (informant 6) och ibland var de 

osäkra på om patienterna fick rätt information av tolken…”ibland kan det vara så att 

dom här nyanserna när man använder tolkar eller platstolkar att man inte får fram 

riktigt rätt information…” (informant 6) De olika hjälpmedlen PEF och spirometer var 

en förutsättning i undervisningen och fanns som stöd för både astmasjuksköterska och 

patient i behandlingen av sjukdomen och för att patienten skulle få insikt och förståelse 

för sjukdom och behandling.   

 

Compliance 

Astmasjuksköterskorna upplevde att compliance fanns hos många astmapatienter som 

de hade på mottagningen och ibland förekom sämre eller ingen compliance. ”…som inte 

tar till sig informationen och inte sköter till exempel kortisoninhalatorer”(informant 4) 
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Astmasjuksköterskan nämnde att det i vissa fall var nödvändigt att ta hjälp av anhöriga 

som kunde hjälpa och stötta patienten med medicineringen i hemmet.” …måste man ju 

nästan ha en anhörig också med,  så att dem också vet vad som gäller, så att dem kan 

stödja dem hemma då och hjälpa dem …”.(informant 1) 

 

Uppföljningar 

Informanterna menade att uppföljningar spelade en central roll för att få feedback från 

patienten för att se om de hade förståelse för sjukdomen och behandlingen. Patienten 

fick då återberätta hur och när de tog medicin. ”Patienterna får återge vad dem kan…” 

(informant 4) Regelbundna uppföljningar var viktiga. Spirometrier utfördes av alla i 

samband med detta. I andra fall utvärderades lungfunktionen med hjälp av att patienten 

själv använt PEF och att PEF-kurvorna diskuterades samt behandling. ”….nu kör vi en 

PEF-kurva på dig så att du…  vet själv hur du ligger…å så sen att följa upp de’ på’ 

telefonen…” (informant 3) När det gällde patienter som hade sämre compliance menade 

astmasköterskan att det gällde att nöta på och ha uppföljningar för att patienten skulle 

förstå. Behandlingsplaner för inhalationer gjordes tillsammans med patienten och 

uppföljningar kunde i vissa fall även göras per telefon. Vid dosändringar följdes 

patienterna upp om förbättring skett för patienten. Astmasjuksköterskor följde även upp 

patienter som gick på regelbundna läkarkontroller och sviktade i behandlingsterapi och 

ej mådde bra. Behov av tätare uppföljningar ansågs i vissa fall nödvändiga. 

Målsättningen för uppföljningarna var att patienterna skulle kunna göra vad de ville och 

må bra vare sig de tog medicin eller inte. Astmasjuksköterskorna uppdaterade 

patienterna med ny information samt skriftlig information.”….jag har kanske ny 

information till dem om nya läkemedel…”(informant 4). ”…dem får ju även skriftlig 

information… (informant 5) 

 

Bemötande och förhållningssätt 

Kategorin innehåller tre subkategorier ”skapa en bra patientrelation”, ”att motivera 

patienten” samt ”vara tillgänglig”. Bemötande och förhållningssätt var en mycket viktig 

del i astmaarbetet för att patienten skulle kunna få symtomkontroll och förebygga 

försämringsperioder.  
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Skapa en bra relation 

Få en god kontakt, skapa förtroende och en bra relation bidrog till trygghet hos 

astmapatienterna ansåg astmasjuksköterskorna vara viktigt för att patienten skulle kunna 

tillgodogöra sig informationen samt få symtomkontroll och förebygga 

försämringsperioder. Att astmasjuksköterskan ingav lugn och ingjöt trygghet hos 

astmapatienten då andningssvårigheter förekom, var viktigt för ett bra 

omhändertagande. Det var av betydelse att information gavs på ett tydligt och noggrant 

sätt. ”…de’ viktigaste utan de’ e ju väldigt hur du som eh som eh behandlare får kontakt 

med patienten… att man tar sig tid å förklara saker tydligt”. (informant 8) Det ansågs 

även viktigt att lyssna in patienten och utgå från dennes önskan samt visa en öppenhet 

och bekräfta patienternas känslor ”… de e’ ju deras känsla, så de’ e’ ju, man får ju 

liksom lyssna å å bekräfta dem att så känner dem ju då.”(informant 8) Då patienterna 

hade olika utgångslägen och var mottagliga  för information på olika vis så var det 

viktigt för astmasjuksköterskan att lyssna in patienten samt förstå och utgå från 

patientens önskan. Detta för att informationen skulle kunna ”nå patienten”.”…man får 

försöka….sätta sig in i patientens situation å så sen då utifrån de’ förklara vad jag kan 

hjälpa till me”.(informant 3) 

 

Att motivera patienten 

Motiverande samtalsteknik användes av astmasjuksköterskorna och ansågs vara en  

metod för att motivera patienterna. En informant menade att ”… de’ här me’ å ställa 

öppna frågor, eh låta patienten föra samtalet och jag försöker styra men de’ är 

patienten som bestämmer liksom riktigt ändå vart vi ska…” (informant 5). Ibland 

upplevde astmasjuksköterskan svårigheter i att motivera patienten.  

 

Vara tillgänglig 

Att vara tillgänglig när astmapatienterna inte mådde bra var viktig, dels för att 

förebygga försämringsperioder i tid och kunna boka in läkarbesök om så behövdes. Det 

var viktigt att astmasjuksköterskan hade en öppenhet samt tillgänglighet och kunde 

svara på frågor.”…dem vet att dem alltid  kan ringa om de’ är nånting…”.(informant 3) 

 

Förutsättningar och stöd för att utföra ett bra arbete  

Detta område beskrivs i fyra subkategorier ”stöd i arbetet”, ”avsatt arbetstid”, ”tillgång 

till fortbildning” samt ”Astmasjuksköterskans kunskap och behov i astmaarbetet”. 
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Stöd i arbetet  

Samarbete med och att kunna rådgöra med läkare ansågs viktigt. Ibland  upplevde 

astmasjuksköterskan att detta stöd saknades. ”har ju ingen fast läkare som är 

specialiserad på de’ här området, så…känns de’ de ju som jag driver de’ här jobbet 

väldigt mycket för mig själv”.(informant 8)  De flesta informanter ansåg att det fanns en 

läkare att får råd av och att samarbetet var gott. ”…mest läkarna jag har samarbete med 

jaa men det är bra absolut. Det tycker jag”. (informant 2) Riktlinjer är ett annat stöd i 

astmaarbetet och merparten av informanterna ansåg att det fanns bra och tydliga 

riktlinjer att arbeta utifrån men att man hade fått utforma arbetsbeskrivningen mycket 

själv på respektive hälsocentral ” ….jag har väl fått arbeta upp min egen 

arbetsbeskrivning…. men utgår ju mycke’ från vad jag har fått utbildning 

på…”(informant 8) En informant tyckte inte att hon behövde riktlinjerna medan en 

annan ansåg att det inte fanns några riktiga riktlinjer att arbeta efter ”… att så här ska vi 

jobba me’ astmapatienter, finns inte, men däremot så finns de’ väldigt bra riktlinjer för 

KOL....men ingenting för astma”( informant 3) och någon informant menade att vissa 

läkare inte hade anammat de befintliga riktlinjerna.” Många äldre läkare kan ju ha 

liksom en annan bild hur de’ ska vara å man kanske har inte anammat riktigt dem 

riktlinjer som finns riktigt…” (informant 3) 

 

Avsatt arbetstid 

Flera av astmasjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräcklig med avsatt tid för 

att arbeta med astma/KOL-mottagning, framförallt på de större hälsocentralerna. ”Jag 

hinner bara med att göra spirometrin. Jag hinner inte så mycket annat runtikring ehh 

sjukdomarna…”(informant 2) Tillräcklig med tid för uppföljningar saknades, 

framförallt på medelstora och större hälsocentraler där endast tid för att utföra själva 

spirometrin fanns och inte för samtal kring sunda levnadsvanor. ”… hinner inte med så 

mycket annat, information och rök prat om rökning och ja du vet som jag inte tycker att 

jag hinner med…”(informant 2). Det fanns behov av mer avsatt tid för 

astmamottagningen och att hela tiden hålla sig a´jour om nyheter, forskningsrön och 

resultat inom området. 

 

Tillgång till fortbildning 

Tillgång till fortbildning fanns men på medelstora hälsocentraler kunde detta vara svårt 

att få, beskrev flera av  astmasjuksköterskorna.” …då måste jag söka egna kurser i såna 
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fall…så det finns ingenting här som man anordnar...Jag får väl lite ledigt för det tror 

jag( pust)...Läsa får man ju göra på fritiden.”(informant 2)  

 

Astmasjuksköterskans kunskap och behov i astmaarbetet 

Kunskapsnivån skiljde sig mycket mellan astmasjuksköterskorna som alla var 

distriktsköterskor och arbetat med astma/KOL i minst ett år. Vissa hade 

vidareutbildning i form av poängutbildning inom astma/allergi medan andra saknade 

vidareutbildning. En astmasköterska hade själv astma och på så vis erfarenhetskunskap 

av sjukdomen. ”Jag berättar att jag själv har astma och använder så’na mediciner så 

brukar dem också kunna bli lugn över att dem vet vad man pratar om”(informant 4) 

Astmasjuksköterskorna höll sig a´jour bl.a. när det gällde nya mediciner som 

kom”…de’ kommer ju nytt hela tiden, de’ forskas ju mycket å de’ är nya 

mediciner…Man måste ju verkligen hålla sig ajour”(informant 3) Astmasjuksköterskor 

som saknade vidareutbildning inom astma ansåg att detta var ett behov. Likaså så 

menade vissa att tydligare riktlinjer skulle behövas för astmasjuksköterskan att arbeta 

efter. Ett behov av bättre samarbete med andra yrkeskategorier behövdes på vissa 

hälsocentraler, bl.a. med läkare och sjukgymnast samt behov att undervisa och 

uppdatera kommunal hemsjukvård om nya astmamediciner.    

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet var att beskriva astmasjuksköterskors upplevelser och reflektioner över att stödja 

vuxna med astma till egenvård inom Primärvården. 

Resultatet presenterades i kategorier samt underkategorier. I kategorin ”att öka patienten 

kunskap och förståelse för sin sjukdom och behandling” beskrev astmasjuksköterskorna 

hur de ökade patienternas kunskap om sin sjukdom och dess behandling genom 

undervisning samt uppföljningar. Astmasjuksköterskorna menade att ”bemötande och 

förhållningssätt” var mycket viktiga delar i astmaarbetet för att patienten skulle kunna få 

symtomkontroll och förebygga försämringsperioder genom att skapa en bra 

patientrelation, motivera patienten samt vara tillgänglig. ”Förutsättningar och stöd för 

att utföra ett bra arbete” som astmasköterskorna nämnde var stöd i arbetet, avsatt 

arbetstid, tillgång till fortbildning, kunskap hos astmasjuksköterskan. 
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Resultatdiskussion 

Föreliggande studie visar att arbetet för astmasjuksköterskan innebar att undervisa, 

skapa en bra patientrelation och öka patienternas kunskap om sin sjukdom och dess 

behandling  genom  att undervisa patienten. I undervisningen använde 

astmasjuksköterskorna sig av olika hjälpmedel (PEF och Spirometri) och hade 

individuella uppföljningar. PEF var även ett viktigt instrument i egenvården och för att 

patienten själv skulle kunna ha symtomkontroll. Tillsammans med astmasjuksköterskan 

följdes PEF-kurvorna upp och diskuterades.  Orems egenvårdsteori fokuserar just på att 

patienten bör ta det huvudsakliga ansvaret för egenvården men att stöd och 

undervisning kan behövas av sjuksköterskan. Målet är att stödja och utveckla patientens 

förmåga till egenvård för att kunna hantera vardagliga aktiviteter så bra som möjligt 

(Orem, 1980; Maagard & Nordström, 1984). Dock kan det vara svårt att tillämpa denna 

teori på patienter som ej är förmögen att ta ansvar för sin egenvård.  

 

I aktuell studie framkom att ett bra förhållningssätt var av stor betydelse för en bra 

undervisning vilket också tidigare nämnd litteratur (Edberg et al., 2013).  För att 

motivera patienter använde sig de flesta astmasköterskorna av Motiverande samtal som 

är ett sätt att förhålla sig till patienten. Enligt en studie Lundahl et al. (2010) inom 

ämnet MI visades en signifikant ökning av klienters engagemang i behandlingen och 

deras intention att förändras, vilket bedöms vara de två mest betydelsefulla faktorerna 

kopplade till motivation att förändra. En annan studie (Brobeck, Bergh, Odencrants & 

Hildingh  2011) visar distriktsköterskors erfarenheter med motiverande samtal och att 

de hade en positiv upplevelse av motiverande samtal, vilket kan bidra till ökad 

användning, anpassning och utveckling av motiverande samtal i primärvården. 

Distriktsköterskorna lyssnade och försökte förstå patienterna samt tillämpade ett 

patientcentrerat arbetssätt vilket innebar att stödja patienten att fokusera på hälsa istället 

för sjukdom. Utgångspunkten är att lyssna och förstå hur patienten tänker och gör när 

det gäller den dagliga egenvården (Klang Söderkvist, 2008). En annan studie visade 

dock att sjuksköterskor sällan upprättade en individuell behandlingsplan och använde 

sig sällan av motiverande samtal i samband med undervisning och rökavvänjning 

(Österlund et al 2009). 

  

Föreliggande studie visar att astmasjuksköterskorna ansåg att mer tid för 

patientutbildning behövdes för att öka patientens möjlighet till att uppnå 
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symtomkontroll och förebygga försämringsperioder. En svensk studie (Lisspers et al 

2010), visar att hälsocentraler med astmamottagning förbättrar astmapatienter kunskap 

om sjukdomen och bättre astmakontroll uppnås om astmasköterskan tilldelas mer tid för 

mottagningsarbete. Astmasjuksköterskorna gav patienterna kunskap om sjukdomen och 

visade visuellt hur astman påverkades av medicinsk behandling genom att visa detta på 

spirometrikurvorna, detta för att patienterna skulle få förståelse om medicinens effekt. 

Astmasjuksköterskorna upprättade även skriftliga behandlingsplaner med patienterna 

och en studie som (Patel et al 2012) gjort visar att detta ökar följsamheten till ordinerad 

behandling. 

 

En del astmasjuksköterskor menade att rökavvänjningsarbete var viktigt då många 

astmatiker var rökare vilket ledde till försämring i astma och livskvalitet. Den kliniska 

nyttan av åtgärder som leder till rökstopp bedöms som stor (Socialstyrelsen, 2014). 

Detta styrks även av en studie som (Boulet et al 2008) har gjort, där rökare med astma 

uppvisar tecken på sämre astmakontroll och större behov av akutvård än icke-rökare 

eller före detta rökare. Dessa observationer betona vikten av rökavvänjning för att bidra 

till att uppnå astmakontroll. I en annan studie med rökavvänjningsarbete och astmatiker 

som rökte så var resultatet att dessa fick bättre astmakontroll ( Tonnesen et al 2005). 

 

Astmasjuksköterskorna hade olika förutsättningar i arbetet då en del saknade 

vidareutbildning inom astma. Det finns kriterier som är framtaget för godkänd 

astmamottagning i ett samarbete mellan ASTA (Astma-Allergi-och-

KOLsjuksköterskeföreningen, 2005) och Svensk Förening för Allmän Medicin (SFAM, 

2005) där det definieras vilken kompetens astmasjuksköterskan behöver. Det visade sig 

att  två astmamottagningar i föreliggande studie  inte uppfyllde detta vad gällde 

vidareutbildning inom området astma. Föreliggande studie visar även att 

astmasjuksköterskorna upplevde sitt arbete positivt och meningsfullt på så vis att de 

kunde få patienter att må bättre genom undervisning och öka patienters förståelse och 

kunskap.  Tillräckligt med tid saknades dock för samtal kring sunda levnadsvanor samt 

uppföljningar. Astmasjuksköterskans kunskap, erfarenhet och befintliga tid för 

astmamottagningsarbete har avgörande betydelse för hur omfattande 

patientomhändertagandet kan bli (Lundbäck, 1998). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed/?term=Lisspers%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19623471
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Omvårdnad vid astma är åtgärder som syftar till att stödja personer med astma till 

välbefinnande och en god sjukdomskontroll och enligt (Socialstyrelsen, 2014), behövs 

olika former av egenvårdstöd utformas så att patienten själv kan påverka sin sjukdom. 

 

Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva astmasjuksköterskans upplevelser och reflektioner över att stödja 

vuxna med astma till att förstå och hantera sin sjukdom och behandling i vardagen. 

Författaren har i resultatdelen sammanfattat intervjuerna och presenterat de enligt 

kategorier och subkategorier som tidigare gjorts i innehållsanalysen. Citat från 

intervjuerna visas som styrker sammanfattningen. Polit och Beck (2008) menar att 

trovärdighet är en viktig aspekt av tillförlitlighet i en kvalitativ studie. Dock 

genomfördes intervjuerna utan större störningsmoment, frånsett att en telefon ringde vid 

ett tillfälle samt att vid ett annat tillfälle avbröts intervjun då en arbetskollega kom in 

och hade en fråga, det var dock inget som störde själva intervjuerna. En 

astmasjuksköterska hade själv astma vilket innebar att hon hade insikt i sjukdomen själv 

och detta kan ha inverkat i hur hon besvarade frågorna. När författaren genomförde 

intervjuerna så inleddes den första intervjun med bakgrundsfrågorna t.ex. avsatt 

arbetstid, vilken erfarenhet de hade o.s.v., men författaren valde istället att avsluta 

intervjuerna med dessa frågor  i följande intervjuer, detta för att fånga deltagarnas 

intresse mer i intervjuns början. Kanske hade det varit mer lämpligt att 

bakgrundsfrågorna hade utformats på en enkät detta för att kunna koncentrera sig på de 

övriga frågorna.  Resultatet i föreliggande studie visar på att det var möjligt att få svar 

på de frågor som ställdes. Författaren har mycket liten erfarenhet av att intervjua men 

svaren som framkom var både innehållsrika och långa. Vid själva intervjuerna så kom 

astmasköterskan ibland in på KOL-patienter istället för astmapatienter. Intervjuaren 

försökte att vid själv frågorna upprepa att astmapatienter var målgruppen och var 

observant och påpekade detta. 

 Resultatet och tolkningens trovärdighet utgörs av giltighet, tillförlitlighet samt 

överförbarhet. Det sätt som texten tolkas kan skilja sig med hänsyn av vem som tolkade 

den (Elo & Kyngäs, 2007; Graneheim & Lundman, 2004). Tillsammans med 

handledare har författaren diskuterat angående koder och kategorier och en 

överensstämmelse har eftersträvats vid analysarbetet vilket ökar resultatets 

tillförlitlighet. Kvalitativ innehållsanalys har som syfte att beskriva variationer 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Alla i studien var kvinnor med olika erfarenhet 
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och detta kan vara avgörande för resultatets giltighet. I resultatet styrktes texten med 

hjälp av citat vilket enligt tidigare studier ökade giltigheten (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008; Elo & Kyngäs, 2007). Citaten var numrerade med härledning till de olika 

intervjuerna. Författaren fick god kännedom om materialet efter att samtliga intervjuer 

hade genomförts och transkriberats och författaren har tydligt beskrivit vilka som 

deltagit i studien, vilken metod som använts till insamling av data, hur data analyserades 

vilket ger underlag för läsaren att uppskatta överförbarheten.  

 

Allmän diskussion 

Denna studie visar att astmasjuksköterskan har en mycket komplext uppgift som kräver 

kunskap inom området. De uttryckte bland annat behov av mer avsatt tid och mer stöd i 

form av rådgivning från framförallt specialiserade läkare inom området. De kände för 

övrigt att de var nöjda och hade ett intressant arbete. Att arbeta som astmasjuksköterska 

är en del av en distriktsköterskans arbete och ett bra samarbete med läkare är av 

betydelse. Som även framkom i föreliggande studie. mellan astmasjuksköterskorna som 

alla var distriktsköterskor och hade arbetat med astma/KOL i minst ett år. Vissa hade 

vidareutbildning inom astma/allergi medan andra saknade utbildning inom området.  

Astma/KOL-utbildade distriktssjuksköterskor/sjuksköterskor på astmamottagningar  

undervisar och lär ut egenvård. Patientutbildning och stöd till egenvård kan bidra till att 

öka patienters kunskap om sin sjukdom och därigenom stärka förmågan till egenvård. 

En skriftlig behandlingsplan innehåller information som ger patienten möjlighet att själv 

justera läkemedelsdosen utifrån symtomvariation och eventuella infektioner. 

Behandlingsplaner ges innehållande råd om träning och i vissa fall även inkluderas råd 

om allergiförebyggande åtgärder. Skriftliga behandlingsplaner utformas i samråd med 

behandlande läkare och följs sedan upp och utvärderas av astmasjuksköterskan 

tillsammans med patienten. Om patienten inte har en behandlingsplan finns det risk för 

utebliven behandling vid symtomvariation. 

Astmasjuksköterskor genomför spirometriundersökningar som kan ge svar på om 

patienten har astma innan han eller hon själv är medveten om det. Precis som med PEF-

mätaren ger metoden även svar på om det finns förträngningar i luftvägarna. Då astma 

är en vanlig sjukdom och astmapatienterna är många till antal är astmamottagningar en 

arbetsorganisation som frigör resurser för andra uppgifter. Resultatet visade att det fanns 

ett ökat behov för astmaarbetet samt kunskap inom området astma. Tid och kunskap hos 

astmasjuksköterskan är viktiga delar för att ge astmapatienter egenvårdsstöd så att de 
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själv kan påverka sin sjukdom.  Förslag på vidare studier inom området kan beröra t.ex. 

utveckling av olika former av egenvårdsstöd, som är ett förebyggande arbete, men även 

utveckling av patientgruppsundervisning. Det tycks finnas ett behov av olika 

egenvårdsstöd som behöver utformas så att patienten själv kan påverka sin sjukdom. 

Slutsatsen är därför att astmasjuksköterskorna har en viktig funktion när det gäller 

omvårdnad och lära ut egenvård.  Att vara astmasjuksköterska är en mycket komplex 

uppgift som kräver kunskap inom området astma. Astmasjuksköterskor bör ges 

förutsättningar i form av tid och kunskap så att de på ett optimalt sätt kan stödja vuxna 

med astma till egenvård inom Primärvården. 
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