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Helsefremmende kompetanse(self-management), 

livskvalitet og mestring hos 

personer med kols.  



Samhandlingsreformen påpeker at kommunehelsetjenesten i 

langt større grad skal ivareta opplæring, omsorg og behandling av 

personer med kols [1,2]. 

 

Fokus på personens egenomsorg relatert til det å mestre 

sykdommen, bedre helsefremmende kompetanse og livskvalitet 
[1,2,3]. 

 

Tidligere forskning gir ikke entydig svar på hverken hvilke 

effekter self-management program har, eller hvordan de bør 

gjennomføres [4].  
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Bakgrunn for prosjektet: 



Self management programs differed in content and 

duration. Also, types of participants differed across 

studies. Therefore, no clear recommendations on the 

most effective content of self management training can be 

made at this time[1]. 
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Database of Systematic Reviews,.  

  

 

Analysis of the studies revealed that self management training improved health-related quality of life in 

patients with COPD compared with usual care. Also, the number of patients with at least one hospital 

admission related to lung disease and other causes was reduced among those who participated in a 

self management intervention. These patients also experienced less shortness of breath. We found 

trials that compared different types of self management interventions versus each other. We had hoped 

that these trials would help us identify the most effective components of self management. However, all 

interventions were different, and we were unable to draw out the key themes. 

The studies assessed in this review were diverse... 

  



The individual’s ability to manage symptoms, treatment, 

physical and psychosocial consequences and life style 

changes inherent in living with a chronic disease  
(Barlow, 2002) 

Self-management def:  

 

• Symptomer 

• Behandling 

• Livsstilsendringer 

• Fysiske konsekvenser 

• Psykososiale konsekvenser 

• Livskvalitet  



…is structured, but personalized and often multi-component, with 

goals of motivating, engaging and supporting the patients to 

positively adapt their health behavior(s) and develop skills to 

better manage their disease  
(GOLD 2017) 

Self-management support intervention 

Intervensjoner som gir informasjon til pasienter og inkluderer minimum to av 
følgende komponenter:  
 

1) Stimulere tegn og symptom overvåkning 
2) Undervisning/ utdannelse i problemløsning 
3) Forbedre egenoppfølging av medisinsk behandling (medical adherence)  
4) Forbedre fysisk aktivitet  
5) Røykeslutt 
6) Forbedre ernæring  

(Jonkman et al, 2016) 



Figure 1. A spectrum of support for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 
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• Salutogenese: Antonovsky 

• Self-efficacy: Bandura 

• Atferdsendring: Prochaska og 

DiClemente 

 

 

• Motiverende Intervju i gruppe 
(kommunikasjonsteknikk).  

«Teoretiske perspektiv» 

Arbeidsgruppe med: 

• Prosjektleder 

• Stipendiat 

• Lungelege 

• Lungesykepleier fra 

kommunehelsetjenesten 

• Brukerrepresentant  

• (Fysioterapeut, ergoterapeut 

og sosionom satt ikke i 

arbeidsgruppen).  

  



• Kontekst: 

– Kommunehelsetjenestenivå: 

• «Å Vestland, Vestland, når eg ser deg slik, med fagre 

fjell og fjord og tronge vik…..» 

• Faglige ressurser i kommunehelsetjenesten 

 

• Gjennomførbarhet: 

– Pilotkommune/ pilotgruppe 

– Intervju av deltakerne og sykepleierne i piloten 

 Noen justeringer på intervensjonen 

 

 

Gjennomførbarhet (feasability) 



Gruppesamtaler: 

Uke Tema for samtalegruppene 

1. Presentasjon, informasjon og samtale rundt struktur og fokus for programmet. 

2. Å fremme egen helse og velvære. Utvikling av ferdigheter for å kunne leve best 

mulig med KOLS.  

3. Mestring av tung pust. Betydningen av strategier for å håndtere tung pust. 

4. Håndtering av KOLS medisiner. Betydningen av strategier for å håndtere KOLS 

medisiner. 

5. Å klare å slutte å røyke og forbli røykfri. 

6. Mestring av andre sentrale symptomer. Betydningen av puste-, hoste- og 

avslapningsteknikker. 

7. Bli bevisst egne valg i forhold til fysisk aktivitet. 

8. Helsepersonell som ressurs i hverdagen. 

9. Håndtering av KOLS – forverring. 

10. Å håndtere KOLS – relaterte utfordringer i sosiale sammenhenger. 

11. Å bli bevisst på erfaringer med å delta i en samtalegruppe med andre som har 

KOLS 

• Personer med 

KOLS, grad II-IV 

• 5-12 deltakere 

• Over 11 uker 

• 1 gang pr uke 

• 2 t hver gang 

• Ledet av 

sykepleier fra 

kommunehelse-

tjenesten 

• Salutogent fokus 

• Bruk av MI i 

samtalene 

 

 



Oppsett utdelt deltakerne 



• Motiverende intervju (MI) som kommunikasjonsform: 

– Lite tidligere erfaring med bruk av MI blant 

sykepleierne som deltok 

• Salutogene gruppesamtaler: 

– Forståelse, håndterbarhet, mening 

 

• Ingen grupper ble like… 

 

 

 

 

Gruppesamtale-undervisning? 



D: «Ja, positivt. Jeg hadde egentlig forventet noen mer eller mindre 

langtekkelige forelesninger. Og når de kommer med korte, konsise 

innledninger og så slapp diskusjonen fri, så ble det opplevd som, nær sagt, 

veldig forløsende. Istedenfor å sitte å nikke og smile og se på flippoveren. Så 

det var en presentasjonsform som tiltalte meg veldig sterkt».  

E: …«Vi har hatt det veldig åpent med hverandre». 

A: «Alle har jo vært åpne.. …til og med enkelte gikk ganske langt og. Det ble 

følsomt for mange. Og det har vært svært interessant å høre.  Og det 

overrasket litt».  

D:»Det er klart at den formen som dette har vært på, den har jo invitert til at 

folk skal komme med personlige meninger og erfaringer. Og det har medført 

at jeg tror at det sosiale samholdet i gruppen blir nokså sterkt, og en stoler på 

at en kan si det en har lyst til å si, uten at en blir oversett eller latterliggjort, 

eller på andre måter neglisjert. Det er en veldig positiv kommunikasjonsmåte 

som er brukt». 

 

Intervjuer: «Er det noe som har overrasket dere med 

disse gruppene, noe som ikke var forventet?»  



…men har det effekt ??? 



– Helsefremmende kompetanse 

(self-management) 

– Livskvalitet / Helse /Velvære 

– Bruk av 

helsetjenester/hjelpemidler 

– Symptomer 

– Self-efficacy 

– Mestring (sence of coherence) 

– Atferd (som for eks røyking og 

aktivitet)  
 

Hvilke effekter har det å delta i 

gruppesamtaler for personer med kols? 

 



• Plan:  
• Baseline: 200 deltaker 

• RCT-design (minimum 64 i hver gruppe) 

• Kontrollgruppe oppstart ca. 6-7 mnd. 

etter intervensjonsgruppe (RCT-design 

på etter og 3 måneder etter) 

 

• Før og etter 

• Oppfølgingsdata: 3, 6 og 12 måneder 

etter 

 

 

  

Design; Plan og virkelighet 

• Virkeligheten: 
• Baseline: 225 (11 kommuner) 

• RCT-design; 92 til intervensjon og 90 til 

kontroll (27 baseline og 6 før/etter) 

• Kontrollgruppe startet ca. 3 mnd etter 

intervensjonsgruppene 

 

• Før og etter, samt oppfølgingsdata 3, 6 

og 12 mnd (per protokoll). 

 

Frafall er en stor utfordring! 

 

 

 



• Fra pasientsystemet i 

Helse Fonna 

• ICD-kodene J44;0,1,8,9 

• Kols grad II-IV (verifisert) 

• Inklusjon / 

eksklusjonskriterier  

• Tilsendt forespørsel om 

deltagelse, sammen med 

spørreskjema, per post 

• En påminnelse pr. post 

 

 

 

Inklusjon 



• Alder: 69 (45-89) 

• Kjønn: 61,3% menn, 38,7% kvinner 

• År med kjent diagnose: 8.5 (0.5-25) 

• GOLD: II:42,7%, III:40,0%, IV:17,3% 

• CAT-score: 19,1 (1-35) 

• Røyking nå: 23,3% røyker (2,7% ikke besvart) 

– 5.3% har aldri røykt 

 

Hvem deltar? 



1. Positive and active engagement in life 

2. Health directed activities 

3. Skill and technique acquisition 

4. Constructive attitudes and approaches 

5. Self monitoring and insight 

6. Health service navigation 

7. Social integration and support 

8. Emotional distress 

Self-management  



Og hva fant vi:  



• Høyere score etter intervensjonen enn før for alle i 

intervensjonsgruppen på alle domenene (unntatt 

emotional distress som var lavere) i per protokoll 

analysen 
• Ikke testet for statistisk signifikans 

• Også høyere mean-score i kontrollgruppen (for alle unntatt Social Integration and 

support – og lavere for emotional distress) 

• I intention to treat analysen lignende resultat, men her lavere mean for social 

integration and support i intervensjonsgruppen 

Resultat (før-etter):  



 

Resultat (ANCOVA): 
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