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STYRELSENS SIDA

VAD HÄNDE UNDER HÖSTEN 2020?
På samma sätt som våren varit fylld av arbete relaterat till covid-19 pandemin så har höstens arbete 
fortsatt i samma anda, om än på ett litet annorlunda sätt än vad vi upplevde under våren med ett stort 
fokus på utbildningsinsatser för våra medlemmar.

Under hösten så nåddes vi av den oerhört glädjande nyheten att Monika Fagevik-Olsén blev utnämnd 
till årets fysioterapeut, och det för andra gången! Vi är oerhört stolta och glada att ha en så otroligt 
duktig kollega.  Det var också mycket glädjande att sektionsstyrelsen tilldelades ett hedersomnämnande 
för vårt arbete under pandemin. Från sektionsstyrelsens sida så vill dock lyfta att vi ser detta som ett 
omnämnande riktat till hela sektionen för Andning och Cirkulation och som ordförande för sektionen 
är jag extra stolt över det fantastiska arbete som sektionens medlemmar gjort under pandemin. Jag hop-
pas att vi i dessa tider, när vi återigen ställs för en ökning av bekräftade fall och en stor belastning på 
hälso- och sjukvården, kan fortsätta att hjälpas åt och stötta varandra.  Utöver arbetet med pandemin 
så har stort fokus legat på specialistordningen, där det känns som att vi (äntligen) börjar närma oss ett 
färdigt arbete! Under hösten har vi också fått möjligheten att besvara en rad olika remisser beträffande 
nationella kliniska kunskapsstöd för primärvården för bland annat KOL, hjärtsvikt, förmaksflimmer, 
lungemboli, lungfibros med flera. Vill rikta ett stort tack till de kollegor runt om i landet som hjälpt oss 
att besvara dessa. 

Inför kongressen skickade vi i sektionsstyrelsen in en motion (Motion nr 16: Fysioterapeuter inom  
slutenvården) där vi föreslog kongressen att besluta:

• Att Fysioterapeuterna stöttar fysioterapeuter inom slutenvården och aktivt arbetar 
för att höja lönerna.

• Att Fysioterapeuterna har en kliniskt verksam fysioterapeut från slutenvården som 
aktiv deltagare i LÖF:s arbete.

• Att Fysioterapeuterna verkar för att det finns en kliniskt verksam fysioterapeut från 
slutenvården med i arbetet med Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.  
 

Tyvärr avslog kongressen motionen. 

Under hösten genomfördes omgång två och tre av den webbaserade IMT-utbildningen, utbildningen 
Grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård i Göteborg samt en webbkurs tillsammans med sektionerna 
för Primärvård och Äldres hälsa kring andningsvård och rehabilitering vid covid-19.  
Höstens aktiviteter avslutas nu i december med veckokursen Fysisk träning som behandling vid  
hjärt- och kärlsjukdom. Även den webbaserad.

VAD HÄNDER UNDER VÅREN 2021?
Tyvärr har vi inte kommit så långt som vi önskat med planeringen av vårens aktiviteter. Klart är dock 
att den webbaserade kursen ”Rehabilitering under och efter genomgången Covid-19” kommer att erbju-
das igen, den 2 febr. Kursen genomförs som tidigare tillsammans med sektionerna för Primärvård och 
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Äldres hälsa. Läs en blänkare i utskicket! Det kommer även att hållas en digital kurs kring träning av 
personer med KOL inom primärvården. Kursens underrubrik är Hur lägger vi upp arbetet? Informa-
tion om dessa kurser samt övriga kommande aktiviteter läggs upp på hemsidan så snart planeringen är 
klar. Håll utkik! 
 
Vill du vara med i ett spännande forskningsprojekt? I utskicket kan du läsa mer information om projek-
tet som drivs av Monika Fagevik Olsén.  

STIPENDIUM 
För vårterminen har sektionen avsatt ca 20 000kr. Deadline för ansökan är 1 februari. Hela situationen 
med Covid-19 medför tyvärr att det råder stor osäkerhet kring vilka arrangemang som kan genom-
föras.

All information om sektionens stipendium hittar du på hemsidan. I detta utskick kan du läsa Mari 
Modigs stipendierapport från ERS.

Till sist, läs intervjun med Karin Wadell, ny vice ordförande i ICCrPT!

Med en önskan om goda helger framöver!
Ta hand om er, 

Med vänliga hälsningar,
Andre Nyberg
Sektionsordförande
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På kort tid designade och planerade Monika 
Fagevik Olsén och Maria Sehlin en webbase-
rad kurs i IMT som genomfördes i början på 
juni. Upplägget var att se 3 filmer inspelade 
av Monika (bakgrund, anatomi, mät- och 
behandlingsmetoder samt evidens). Där- 
efter följde praktisk träning med PEP aid och 
Threshold IMT, utrustning som ingick i kurs- 
paketet. För den praktiska träningen fanns 
ett protokoll att följa och där även annan 
egen utrustning kunde användas som jäm- 
förelse, ex.vis BA-tube, PEP/RMT set.

Kursen avslutades med en digital kursträff där 
varje grupp hade 45 min var med Monika där 
en del information repeterades och där det 
fanns möjlighet att ställa frågor. För att sen få 
sitt kursintyg gällde att logga in på Sektionen 
för andning och cirkulations hemsida för länk 
till ett antal inlämningsfrågor.

RAPPORT WEBBASERAD KURS INSPIRATORISK  
MUSKEL TRÄNING (IMT)

Den här kursen var den första webbaserade 
kurs som sektionen genomfört och vi fick god 
hjälp av förbundets kansli som bistod med 
utskick av information och allt material till 
deltagarna.

Kursen visade sig vara populär hos såväl kol-
legor inom slutenvården som primärvården 
och kommunen. På en vecka hade 200 anmält 
sig och kursanmälan fick därför stängas!  
Redan tidigt bestämdes att anordna ytterli-
gare en kurs i september. På mindre än två 
veckor var även den kursen fulltecknad med 
140 deltagare. Slutligen genomfördes även en 
tredje kurs i oktober med 80 deltagare. 

Från sektionens sida är vi positivt överraskade 
över det gensvar som kursen fått. Att över 400 
kollegor gått en andningskurs i sektionens 
regi är vi både glada och stolta över.

Anna-Lena Grönling,  
kursdeltagare och styrelsemedlem

RAPPORT FRÅN HÖSTENS AKTIVITETER
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GRUNDKURS I FYSIOTERAPEUTISK ANDNINGSVÅRD

Vi är fem fysioterapeuter som arbetar på 
Sahlgrenska, både inom sluten- och öppen-
vården. Vår upplevelse av kursen är att vi fick 
med oss mycket kunskap som kan användas 
i kliniken. Även om vi arbetar inom olika 
områden (transplantation, lungöppenvård, 
kirurgi, akutgeriatrik, hjärtrehab) upplevde 
vi alla att innehållet var relevant. Kursen 
omfattade föreläsningar kring bl.a. lungem-
bolier, andningsvård inom intensivvård och 
kirurgi, sekretmobilisering och lungmedi-
cin. Vi fick även prova på praktiska moment 
som inkluderade olika utvärderingsmetoder 
och behandlingsåtgärder. Vi uppskattade 

de kompententa föreläsarna som engagerat 
delade med sig av sin kunskap och erfarenhet. 
Kursen gav även möjlighet till att träffa kolle-
gor från andra delar av landet och tillfälle till 
kunskapsutbyte. 

Vi hade gärna sett att kursen varit en dag 
längre för att ha mer tid till de praktiska  
momenten, då kursen var väldigt omfattande. 

Vi tackar sektionen, Monika FO och alla  
föreläsare för en eminent kurs!

/ Hanna, Annie, Alexandra, Johanna och Anna

INBJUDAN TILL WEBBASERAD KURS OM 
REHABILITERING UNDER OCH EFTER GENOMGÅNGEN  

COVID-19 – OMGÅNG 2

Då efterfrågan på kursplatser har varit mycket stor arrangeras  
kursen ytterligare en gång.

DATUM OCH TID FÖR DET DIGITALA KURSTILLFÄLLET ÄR  

DEN 2/2 KL. 09:00-12:00, 2021.

HÅLL UTKIK PÅ HEMSIDAN FÖR MER INFORMATION.
Den här kursen är ett samarbete mellan de tre sektionerna:  

Äldres hälsa, Primärvård samt Andning och Cirkulation.

2 FEB 
9-12

KOMMANDE KURSER
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I juni detta år fick jag äran att vara andre-
författare till en artikel som publicerades i 
tidskriften JMIR Mhealth Uhealth. Hade 
året innan skrivit min masteruppsats vid 
Umeå universitet med Sara Lundell och Karin 
Wadell som handledare, den ville vi publi-
cera. Abstraktet blev sedermera inskickat och 
accepterat till ERS-kongressen som skulle ha 
hållits i Wien. Kongressen blev virtuell på 
grund av rådande pandemi. Detta passade 
mig ypperligt då jag har bebis att ta hand om 
vilket skulle försvåra resande även i vanliga 
fall.  

Tack vare stipendiepengar från sektionen 
kunde jag anmäla mig och fick ta del av 
förstklassiga presentationer samt efterföl-
jande diskussioner hemma i mitt vardagsrum. 
Kongressen smygstartade 6 september med 
en dag tillägnad Covid-19. Där diskutera-
des det kring post-Covid rehabilitering och 
vikten av denna. Det framkom bland annat 
att fatigue, dyspné och ledsmärta är sym-
tom som ofta kvarstår och att man bör mäta 
fatigue i patientbedömningen vid post-Covid 
rehabilitering. Vikten av andra flera professio-
ner i rehabiliteringen lyftes fram, t.ex. dietist 
eftersom Covid-patienter ofta får besvär med 
nedsatt lukt- och smaksinne. Självklart blev 
det diskussion om Covid-19 även de andra 
dagarna. Den dåliga studiekvalitén om Covid 
och rökning togs upp, endast en av 174 studier 
i ämnet var av god kvalité. Beroende på bias 
kan man komma fram till olika konklusioner. 
På grund av den dåliga forskningskvalitén går 
det inte att göra någon egentlig slutsats mer 
än att det inte finns någon evidens att rökning 
kan skydda från Covid-19. 

Utöver ovanstående är här ett axplock av 
intressanta saker jag tar med mig:
• Passiv rök från e-cig påverkar KOL- 

patienter. 
• Påverkan av fysisk aktivitet på sömn är 

driven av den termogenetiska effekten, 
man får samma effekt när man byter ut 
träningspasset mot bastun. 

• En dansk studie har visat att körsång 
(Sing-a-Lung) funkar lika bra som fysisk 
träning för KOL-patienter. Hypotesen är att 
det kan ha att göra med diafragmakontroll. 

• En studie vid Umeå universitet har visat 
att återhämtningsprofilen VO2 är annor-
lunda för KOL-patienter jämfört match-
ande kontroller efter styrketräning tydande 
på att KOL-patienter kan behöva längre 
återhämtning än dagens rekommenderade 
1 min mellan set. 

• En dansk studie påvisade mer kronisk 
smärta hos KOL-patienter jämfört kon-
trollgrupp.

• En brittisk studie påvisade högre förekomst 
av depression hos KOL-patienter jämfört 
med kontrollgrupp. 

Sammantaget var det intressant att delta i en 
virtuell kongress och listan på intressanta 
artiklar att läsa är nu lång. En fördel med 
virtuell kongress är att när två intressanta 
symposier krockade så kan man se den man 
missade live i efterhand då allt är inspelat. De 
flesta presentationerna var bara tre min korta 
så mycket tid hade avsatts till efterföljande 
diskussion. De virtuella symposierna som 
jag tog del av lockade ungefär 800 deltagare. 

14 september 2020
RAPPORT - ERS INTERNATIONAL CONGRESS 2020 VIRTUAL 

6-9 SEPTEMBER

STIPENDIERAPPORT
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Nackdel var att det förekom några tekniska 
problem med ljud och bild för presentatörerna 
men de löstes ganska fort. Vill avsluta med att 
ånyo tacka för stipendiepengarna! 

Med vänlig hälsning, 
Mari Modig

P.S. Om någon är intresserad av vår artikel hittar ni den här PubMed ID: 32490844.  
Artikeln hittar du under Artikeltips!
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www.sahlgrenska.se

Vi söker medverkande fysioterapeuter till en ny spännande studie!

Arbetar du på universitets- eller länssjukhus och vid enhet för patienter som genomgår 
större thorax- eller bukkirurgi? Vi söker nu fysioterapeuter som vill vara med i studien:  

Kartläggning av mobilisering och andningsträning                                         
efter thorax- och bukkirurgi

Syftet med studien är att kartlägga när mobilisering och andningsträning startar efter 
buk- och thoraxkirurgi och vad som då genomförs. Bakgrunden är att det i dagsläget 
saknas kunskap om när mobilisering och förskriven andningsträning startar och vad 
den innehåller. Dessutom definieras ”tidigt” olika i världen. 

Vill du vara med i den första studien någonsin där vi kommer att kunna beskriva 
svensk praxis och sätta den på världskartan? Då är du välkommen att vara med i 
studien! 

Under en 5-veckorsperiod under våren 2021 kommer studiens material att samlas in på 
flera sjukhus i Sverige. Patienter som genomgår buk- eller thoraxkirurgi, måndag till 
torsdag dessa veckor, med en anestesitid på minst 2 timmar under ingår i studien.  För 
varje patient registreras när första mobiliseringen sker och vad som då genomförs, 
samt när specifikt förskriven andningsträning initieras och vad som då genomförs. 
Exakt när 5-veckorsperioden för datainsamling sker på respektive medverkande 
sjukhus bestäms med studieansvariga.  

Tidsåtgången är uppskattningsvis 10 minuter per patient och ersättning för tid för 
arbetsinsatsen kan ges. Övergripande etiktillstånd finns.  

För mer information kontakta:  

Monika Fagevik Olsén 
monika.fagevik-olsen@vgregion.se 
Tel: 0707-206189 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
Verksamheten för kirurgi 

 413 45 Göteborg 
TELEFON växel 031-342 00 00 
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Hej Karin Wadell, ny vice-ordförande i International Confederation of Cardiorespiratory  
Physiotherapists, (ICCrPT). Kan du berätta lite mera, vad är ICCrPT?’

ICCrPT är en av 14 undergrupper i World 
Physiotherapy (tidigare WCPT) och arbetar 
generellt med kunskapsspridning. 

ICCrPT består av ledamöter från 10 olika 
länder och har som strategiska mål att: 
• Främja tillämpning av kardiorespiratorisk 

fysioterapi. 
• Tillhandahålla expertis för att ge råd i 

globala frågor och viktiga frågor som rör 
kardiorespiratorisk fysioterapi. 

• Underlätta och ge stöd till evidensbaserad 
praxis, kunskapsutbyte och informations-
spridning.

• Ge stöd för forskning av god kvalitet som 
kommer att informera bästa praxis för 
kardiorespiratorisk fysioterapi.

• Tillhandahålla ett nyhetsbrev som bidrar 
till kunskap för medlemmarna. 

I uppdraget ingår även att vara expertråd och 
bidra till opinionsbildning vilket sker genom:
• Att främja interprofessionellt, evidens- 

baserad kardiorespiratorisk behandling 
som syftar till förbättrad hälsa globalt.

• Aktivt bidrag till World Physiotherapy’s 
strävan att bilda opinion.

• Aktivt bidrag till utveckling av praxis och 
riktlinjer.

• Främjande av forskningsverksamhet och 
bistå med spridning av forskningsresultat.

VÅR SEKTION ÄR MEDLEM I ICCRPT.  
VAD FÅR MAN SOM MEDLEM? 

• En plattform där fysioterapeuter med ett 
gemensamt intresse för kardiorespirato-
risk hälsa kan träffas, diskutera och främja 
dessa intressen.

• En webbplats och närvaro i sociala medier 
som underlättar och stöder medlemsenga-
gemang.

• Ett allmänt medlemsforum i samband 
med World Physiotherapy’s kongresser.

• Ett nyhetsbrev som bidrar till kunskap 
och stöder samarbete inom kardiorespira-
torisk hälsa.

• Tillgång till ett register med experter 
inom olika områden.

Intervju  
KARIN WADELL  

ICCRPT
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DU ÄR NY VICE-ORDFÖRANDE I ICCRPT. 
KAN DU BERÄTTA LITE MERA?
Jag blev nominerad i slutet av 2019 och på- 
började arbetet våren 2020. Som vice ord-
förande i ICCrPT är mitt uppdrag att stödja 
ordföranden (Brenda O’Neill, Storbritannien) 
i arbetet med att uppdraget, visionen och vär-
deringarna i organisationen uppnås. Jag ska 
stödja kassören (Alison Lupton Smith, Sydaf-
rika) i dennes arbete och har även ansvar för 
utveckling och underhåll av ICCrPT’s webb-
plats, tillhörande publikationer och nyhets-
brev. 

Detta arbete sker till största delen genom 
arbetsgrupper i samverkan med övriga le-
damöter i ICCrPT (totalt tio personer från 

olika länder). Hittills har mitt arbete i IC-
CrPT inneburit granskning av dokument som 
givits ut av World Physiotherapy i samband 
med Coronapandemins start, arbete med 
nyhetsbreven, arbete med hemsidan vilken 
är i behov av ny design och uppdatering samt 
formulera en hållbar strategi för närvaro på 
sociala medier.  

TACK FÖR DENNA INBLICK KARIN, OM JAG VILL 
VETA MERA OM ICCRPT, VAR HITTAR JAG  
INFORMATION?
Du kan läsa mera om ICCrPT på sektionens 
sida https://www.fysioterapeuterna.se/Om-
forbundet/Sektioner/Andning-och-cirkula-
tion/iccrpt/ samt på ICCrPTs hemsida  
http://www.cardioresp.physio

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Andning-och-cirkulation/iccrpt/
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Andning-och-cirkulation/iccrpt/
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Andning-och-cirkulation/iccrpt/
http://www.cardioresp.physio
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ARTIKELTIPS

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33061332/

CLIN INTERV AGING 2020 Oct 1;15:1821-1829. doi: 10.2147/CIA.S257127. eCollection 2020.

POSTOPERATIVE PHYSICAL THERAPY TO PREVENT HOSPITAL-ACQUIRED PNEUMONIA IN 
PATIENTS OVER 80 YEARS UNDERGOING HIP FRACTURE SURGERY-A QUASI-EXPERIMENTAL 
STUDY

Anna Ståhl, Elisabeth Westerdahl 

ABSTRACT
Background: Hip fracture requiring surgical fixation is a common condition with high mor-
tality and morbidity in the geriatric population. The patients are usually frail, and vulnerable 
to postoperative complications and delayed recovery. Few studies have investigated physical 
therapy methods to prevent hospital-acquired pneumonia (HAP) after hip fracture surgery.

Objective: To explore whether an intensified physical therapy regimen can prevent HAP and 
reduce hospital length of stay in patients aged 80 and older, following hip fracture surgery.

Patients and methods: The inclusion criterion was patients aged 80 or older who had undergone 
hip fracture surgery at Örebro University Hospital, Sweden during eight months in 2015-2016 
(the ”physical therapy group”) (n=69). The study has a quasi-experimental design with a histo-
rical control group (n=64) who had received routine physical therapy treatment. The physical 
therapy group received intensified postoperative physical therapy treatment, which included 
daily supervised early mobilization and coached deep breathing exercises with positive expira-
tory pressure (PEP). The patients were instructed to take deep breaths, and then exhale through 
the PEP-valve in three sessions of 10 deep breaths, at least four times daily. Early mobilization 
to a sitting position and walking was advised as soon as possible after surgery.

Results: There was a significantly lower incidence of HAP in the physical therapy group; 2/69 
(3%, 95%CI: 1- 10) compared to the historical control group 13/64 (20%, 95%CI: 12-32%) 
(p=0.002). Patients in the physical therapy group had a significantly shorter length of stay than 
the control group (10.6±4 vs 13.4±9 days, p=0.022).

Conclusion: Intensified physical therapy treatment after hip fracture surgery may be of benefit 
to reduce the incidence of HAP in patients over 80 years; however, the results need to be confir-
med in randomized controlled trials.

Keywords: breathing exercises; hospital-acquired infection; mobilization; physical therapy; 
postoperative; prevention.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33061332/ 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32934102/

RESPIR CARE 2020 Sep 15;respcare.08150. doi: 10.4187/respcare.08150. Online ahead of print.

PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF POSITIVE EXPIRATORY PRESSURE DEVICES

Angela M Demchuk, Robert L Chatburn

ABSTRACT
Background: Positive expiratory pressure (PEP) therapy imposes expiratory flow resistance to 
increase airway diameter and enhance mucus clearance. PEP is achieved several ways. Oscil-
latory PEP devices (OPEP) generate repeated occlusions that are known to reduce mucus visco-
sity. There are many marketed devices, but comparative performance is mostly unreported. The 
purpose of this study was to evaluate performance characteristics of many PEP/OPEP devices. 
For OPEP devices, we defined an optimal performance metric by creating an oscillation index 
that combines the OPEP performance characteristics.

Methods: PEP devices (TheraPEP, EzPAP, VersaPAP, Resistex, AccuPEP, AccuPAP, and Thres-
hold PEP) and OPEP devices (Acapella DH, Acapella DM, Acapella Choice, ShurClear, Aero-
bika, VibraPEP, vPEP, and PocketPEP with and without the Oxyjet attachment) were tested by 
adjusting simulated expiratory flow from 5 L/min to 30 L/min in increments of 5 L/min using a 
standard flow meter.

Results: All devices showed varying performance characteristics. As expiratory flow increased, 
mean PEP increased for most devices. The TheraPEP showed a mean PEP of 13 cm H2O across 
all settings. For OPEP devices, there was a major difference between pressure and flow wave-
forms. The Acapella DH, ShurClear, and Aerobika showed the highest flow amplitude, flow 
frequency, and oscillation index.

Conclusions: PEP devices behaved similarly and as expected, with increased pressure with in-
creased flow (flow resistors) or flow independence (threshold resistors). There was much greater 
variation in the performance of the OPEP devices. A higher oscillation index indicates better 
mechanical performance characteristics. Many devices have similar characteristics. However, 
the devices with the highest oscillation index have the highest flow amplitude and frequency, 
which may indicate better clinical performance.

Keywords: oscillatory positive expiratory pressure devices; positive expiratory pressure; respira-
tory device evaluation.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32934102/ 
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32490844/

JMIR MHEALTH UHEALTH. 2020 Jun 3;8(6):e16343. doi: 10.2196/16343.       

PERCEPTIONS OF HOME TELEMONITORING USE AMONG PATIENTS WITH CHRONIC 
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE: QUALITATIVE STUDY

Sara Lundell, Mari Modig, Åsa Holmner, Karin Wadell

ABSTRACT
Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a major health problem and 
an economic burden globally. There is growing interest in how electronic health (eHealth) can 
be used to provide efficient health care. Telemonitoring, where the patient’s health-related data 
is transmitted to a health care provider, can be used to detect early signs of exacerbations. A 
successful implementation of telemonitoring systems into clinical practice requires in-depth 
knowledge of the users’ preferences.

Objective: The aim of this study was to explore perceptions of the use of a home telemonitoring 
system among patients with COPD.

Methods: Semistructured individual interviews were carried out with 8 women and 5 men who 
were participants in a project aimed at developing and evaluating a telemonitoring system. The 
web-based telemonitoring system measured pulmonary function, subjective symptoms, and 
oxygen saturation. Participants were interviewed after having used the system for 2-4 months. 
Interview transcripts were analyzed with qualitative content analysis.

Results: The analysis resulted in the theme A transition toward increased control and security 
and four categories: using with (in)security, affecting technical concern or confidence, provi-
ding easy access to health care, and increasing control over the disease. The participants repor-
ted various perceptions of using the telemonitoring system. They expressed initial feelings of 
insecurity, both in terms of operating the system and in terms of their disease. However, the 
practical management of the telemonitoring system became easier with time; the participants 
gradually gained confidence and improved their self-management. New technology was percei-
ved as an important complement to existing health care, but the importance of maintaining a 
human contact in real life or through the telemonitoring system was emphasized.

Conclusions: This study captured a transition among the participants from being insecure 
and experiencing technical concerns to acquiring technical confidence and improving disease 
management. Telemonitoring can be a valuable complement to health care, leading to increased 
self-knowledge, a sense of security, and improved self-management. Suggestions to improve 
the further development and implementation of telemonitoring systems include better patient 
education and the involvement of end users in the technical development process. Additional 
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15

Vinterutskick 2020

research is needed, particularly in the design of user-friendly systems, as well as in developing 
tools to predict which patients are most likely to find the equipment useful, as this may result in 
increased empowerment, improved quality of life, reduced costs, and a contribution to equity in 
health.

Keywords: COPD; chronic disease; eHealth; empowerment; home-based care; information and 
communication technology; qualitative content analysis.


