
 

 

RESULTAT 
Närstående till personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom har erfarenhet 
av handledning i egenvård och har ett behov av stöd i handledningen: 
 
1) erfarenhet av likgiltighet bland personal inom hälsovården 

• de upplever att de inte beaktas under vårdprocessen och att man inte 
bryr sig om deras behov. 
 

2) erfarenhet av ignorans vid handledning av egenvård 
• de upplever att de inte fått tillräcklig information. 
• de upplever osäkerhet när de sköter om sin närstående som lider av 

kronisk obstruktiv lungsjukdom. 
 

3) behovet av att få kunskap om vården av kronisk obstruktiv lungsjukdom 
• de upplever att de behöver få mera information om kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, dess progression samt eventuella sociala förmåner. 
 

4) behov av att få kunskap om hur man klarar sig med egenvård 
• de upplever att de behöver verktyg för att hantera egenvården i kronisk 

obstruktiv lungsjukdom. 
• de upplever att de behöver information om hur planera framtiden i den 

osäkra situationen.  
• de upplever att de behöver individuell kunskap i rätt tid. 

 
 

REKOMMENDATIONER 

Hälsovårdspersonal bör 

 

1) ta den insjuknandes närstående i beaktande, aktivt låta delta i vårdpro-

cessen och värdesätta deras kunskap om den insjuknade och den nu-

varande situationen. (B) 

2) känna igen den insjuknandes närståendes behov samt hur mycket hand-

ledning var och en behöver. (B) 

3) erbjuda närstående information om kronisk obstruktiv lungsjukdom som 

sjukdom och om tillgängligt socialskydd. (A) 

4) erbjuda praktiska anvisningar så att närstående kan klara sig med den 

insjuknade i olika situationer i vardagen. (B) 

 

  A=hög evidens  

  B=måttlig evidens 

BAKGRUND  
Vid progression av kronisk obstruktiv 
lungsjukdom försvagas den insjukna-
des förmåga att klara av dagliga 
sysslor och egenvård. Detta kan ex-
empelvis vara egenvård av medicine-
ring, syrgasbehandling och motion. 
I takt med sjukdomens progression 
behöver den insjuknade alltmer hjälp. 
En försämrad hälsa och ökade symp-
tom kan isolera både den insjuknade 
och de närstående från familjemed-
lemmar, vänner och andra männi-
skor.1Detta i sin tur gör sjukdomen 
mera belastande. Sjukdomen påver-
kar inte enbart den insjuknade utan 
även närstående och anhöriga på-
verkas. Deras liv förändras för 
evigt.2,3 Symptomen för kronisk ob-
struktiv lungsjukdom är många, till 
exempel hosta, utsöndring av slem, 
trötthet och depression4. Många an-
höriga upplever andnöd som det 
mest skrämmande symptomet5. För-
sämring av sjukdomsförloppet som 
leder till sjukhusvård påverkar trygg-
hetskänslan hos den insjuknade och 
de anhöriga2. Anhöriga och närstå-
ende behöver kunskap och handled-
ning för att kunna hjälpa och stödja 
den som insjuknat i kronisk obstruktiv 
lungsjukdom2. De behöver också 
kunskap och handledning för att an-
passa sig till sin nya roll som närstå-
ende till en person som lider av 
denna framskridande och obotliga 
sjukdom och dess progression6. 
 

Får närstående till personer med 
kronisk obstruktiv lungsjukdom 
handledning och stöd för egenvård 
av sjukdomen?  
 
Erfarenheter och förväntningar hos närstående till 
personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom 

 

EVIDENSTIPS 02/2020 

SAMMANFATTNING 
Den som insjuknat i kronisk ob-
struktiv lungsjukdom behöver stöd 
och hjälp både från hälsovårds-
personal och närstående medan 
sjukdomen framskrider. För att 
kunna hjälpa behöver de närstå-
ende kunskap om sjukdomen, vår-
den samt kunskap att klara av 
olika situationer i synnerhet när 
sjukdomen är långt framskriden. 
Anhöriga behöver möjlighet att 
diskutera sjukdomens prognos för 
att kunna förbereda sig för över-
gång till det palliativa skedet. Per-
sonal inom hälsovården bör vara 
medvetna om närståendes behov 
av kunskap och stöd som hjälper 
dem att klara av sin uppgift.  
 



 

 

 

 

ANVÄNDBARHET I FINLAND 
Resultatet av översikten kan tillämpas inom den finska hälsovården. Enligt 
lag har en patient i Finland rätt att bestämma ifall närstående får delta under 
läkar- eller sjukskötarmottagningen samt vilken information får  ges till när-
stående7. Hälsovårdspersonalens uppgift är att försäkra sig om att både den 
insjuknade och närstående får tillräckligt med information och stöd.  
 
 

 

MATERIAL OCH METODER 
Denna sammanfattning är evidensbaserad utgår från en systematisk översikt 
och meta-aggregation av kvalitativa undersökningar från 2019*. I översikten 
beskrivs sambandet mellan anhöriga och närstående erfarenheter (n=132) till 
personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom gällande handledning av egen-
vård. Översikten omfattar tio undersökningar genomförda i Australien, Dan-
mark, Island, Portugal, Spanien, Kanada, Irland och Sverige mellan åren 
2002-2017. En detaljerad beskrivning på vilka metoder som användes finns i 
den ursprungliga publikationen*. 
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