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Sammanfattning 
Syftet med studien var att jämföra livskvalitet, kunskap om KOL och antal patienter som 

inlett ett rökstopp där en grupp erhöll standard vård och en annan grupp förutom standard 

vård även fick ett strukturerat omhändertagande på en distriktssköterskeledd KOL- 

mottagning med undervisning i egenvård. 

 

Studien genomfördes med kvasiexperimentell design. Urvalet var 52 patienter från 

primärvården med diagnosen KOL. Patienterna matchades utifrån kön, sjukdomens 

svårighetsgrad och slumpades sen till två grupper, en interventionsgrupp och en 

jämförandegrupp. Jämförandegruppen erhöll standardvård medan interventionsgruppen utöver 

standardvård erhöll två utbildningsbesök i egenvård hos astma KOL-sjuksköterskan på en 

vårdcentral i mellansverige. 

 

Som datainsamlingsmetod har två enkäter använts. En enkät som innehöll frågor om kön, 

ålder, civilstånd, utbildning, upplevd kunskap om KOL och rökstatus samt en enkät som hade 

till syfte att ge information om hur andningsbesvären påverkar patientens livskvalitet. Båda 

grupperna har svarat på enkäterna vid två tillfällen, vid det första besöket och vid det sista 

besöket efter tre månader. Interventionsgruppen har däremellan fått två utbildningsbesök. 

 

Resultaten visade statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna gällande livskvalitet, 

rökstopp och kunskaper om KOL. Interventionsgruppen hade fått minskade andningsbesvär, 

hade ökat sin fysiska aktivitet och fått en bättre psykosocial hälsa.  Medan jämförande 

gruppen hade försämrats något i alla dessa avseenden.   

 

I interventionsgruppen hade sex av sexton rökande patienter slutat att röka, medan ingen hade 

slutat av de fjorton rökande patienterna i jämförandegruppen. Patienterna i interventions- 

gruppen hade också väsentligen större kunskaper om sin sjukdom jämfört med patienterna i 

jämförandegruppen.  

 
.Nyckelord: COPD, pulmonary disease, lung diseases, obstructive, smoking cessation, education, spirometry,  

patient compliance. 



Abstract 
The aim of the study was to compare measures of quality of life, knowledge about chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD) and numbers who stopped smoking in patients with 

COPD. Patients were randomized to undergo either standard treatment or standard treatment 

in combination with a structured intervention at a nurse-led specialized COPD unit, with 

education in self-care. 

 

The study had a quasi-experimental design. Fifty-two patients from a primary care setting, 

diagnosed with COPD, were randomized in to two groups, intervention or control. Both 

groups received standard care and patients in the intervention group were also offered two 

visits to a nurse specializing in COPD care, at a primary health care center. The purpose of the 

visits was to educate the patient about COPD.  

 

Data was collected using two questionnaires, one for demographic variables, knowledge about 

COPD and questions on smoking habits, and one which addressed quality of life and how it 

was affected by the patients´ respiratory symptoms. Both groups answered the questionnaires 

on their first visit. The intervention group then underwent the two training sessions. Both 

groups also filled out the questionnaires after a three months period at their last visit.  

 

At follow-up, there was a statistically significant difference between the groups regarding 

quality of life, the number of patients who stopped smoking, and their knowledge about 

COPD. The intervention group had less respiratory distress symptoms, increased physical 

activity, and showed an improvement in psychosocial health. There was a small impairment in 

the control group between the two time-points studied.  
 
In the intervention group six out of 16 smokers stopped smoking, whereas none of the 14 

active smokers in the control group managed to stop. 

 

Key words: COPD, pulmonary disease, lung disease, obstructive, smoking c 

essation, education, spirometry,  patient compliance. 
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Bakgrund 

Definition  
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en progredierande inflammatorisk 

luftrörs/lungsjukdom som kännetecknas av kronisk obstruktion i små perifera luftrör samt av 

emfysem i lungvävnaden. Emfysem karakteriseras av en permanent vidgning och förstöring 

av de finaste luftrören och lungblåsornas (alveolernas) väggar. Lungfunktionsnedsättningen är 

irreversibel vilket innebär att patienten aldrig kan återfå sin förlorade lungkapacitet vare sig 

spontant eller efter inhalationsbehandling (1-7). 

 

Diagnos 
Diagnos ställs och försämring mäts genom att med spirometri mäta luftvägsobstruktionen i 

lungorna. Med spirometri kan man upptäcka KOL i ett tidigt stadium av sjukdomen. Anamnes 

och status ger stöd för diagnosen. Regelbunden spirometriundersökning ger information om 

sjukdomens progresstakt och är en hjälp vid bedömning av prognos. Spirometrin är också ett 

hjälpmedel vid bedömning av behandlingsinsatser vid KOL (1-8). 

 

Stadieindelning 

Sjukdomen delas in i preklinisk, lindrig, medelsvår och svår KOL. 

Spirometriundersökningens resultat/graden av lungfunktionsnedsättning ligger till grund för 

stadieindelningen och visar vilken svårighetsgrad av KOL patienten har (1-4) (bilaga1). 

  

Övriga undersökningar 

Lungröntgen görs för att få en utgångsbild och av differentialdiagnostiska skäl för att utesluta 

andra patologiska förändringar som till exempel lungcancer och tuberkulos (1-7). Mer utförlig 

lungfunktionsundersökning kan innebära bestämning av diffusionskapacitet (hur snabbt syret 

som patienten andas går över i blodet) viket ger en uppfattning av diffusionsskada och 

förekomst av eventuellt emfysem. Lungmekaniskundersökning är en metod för att undersöka 

lungornas elasticitet som ibland kan ha betydelse för att uppmäta nedsatt lungelasticitet vid 

emfysem. Datortomografi av thorax med tunnskiktsteknik (HRCT) kan påvisa emfysem 

Screening med pulsoximetri eller artärblodgasanalys avslöjar om patienten har hypoxi och 

andningssvikt vilket innebär en oförmåga att upprätthålla normala blodgaser (1, 9). 
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Symtom 
KOL sjukdomen kan under lång tid förlöpa obemärkt och insjuknandet kommer oftast 

smygande. Symtomen är kronisk hosta med eller utan upphostningar, slembildning, pip i 

bröstet och andfåddhet i samband med ansträngning men i avancerade fall även vid vila. En 

del patienter utvecklar dock KOL utan att ha hosta eller upphostningar (1-8). 

 

KOL-patienternas vårdbehov liksom risken för komplikationer ökar med stigande 

svårighetsgrad. Svår KOL innebär inte bara kronisk nedsättning i lungfunktionen utan 

förorsakar kroppen även andra medicinska problem såsom undernäring, viktnedgång, 

muskelsvaghet, benskörhet och ökad frekvens av luftvägsinfektioner. Sjukdomen påverkar 

dessutom patienten psykologiskt och socialt. Vid kronisk andningssvikt påverkas även hjärta, 

njurar och blodcirkulation (1-4). 

 

Att leva med KOL kan också leda till depression som kännetecknas av hjälplöshet, 

hopplöshet, orkeslöshet, irritation, försämrad livslust, främlingskänsla sömnsvårigheter, oro 

och dåligt minne (10). 

 

Exacerbation 

En försämring av normaltillståndet så kallad exacerbation karakteriseras av ökad andnöd, 

slembildning och hosta. Försämringen beror oftast på en akut övre eller nedre 

luftvägsinfektion men det går inte alltid att identifiera en utlösande orsak. Upprepade 

exacerbationer kan leda till minskad livskvalitet (1-4).  

 

Prevalens och patogenes 
Populationsbaserade studier tyder på att från 50 års ålder och uppåt har 8 % av Sveriges 

befolkningen KOL. I Sverige beräknas upp till 700 000 personer ha sjukdomen. KOL är 

ovanligt före 40 års ålder och prevalensen ökar sedan raskt med stigande ålder (bilaga 2). 

KOL drabbar 25-30 % av rökarna och aktuella studier visar att bland rökare som uppnått hög 

ålder har nästan hälften drabbats av KOL (11).  

 

KOL kräver stora insatser från sjukvården och svarar för majoriteten av de vårdtillfällen som 

orsakas av kronisk lungsjukdom. Akuta försämringar (exacerbationer) som leder till 

akutbesök och sjukhusinläggningar är vanliga. För män med KOL är antalet 
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sjukhusinläggningar oförändrat de senaste 10 åren medan de har fördubblats för kvinnor. 

Kvinnor förefaller vara känsligare för sjukdomen än män (12) och rökning tycks skada 

kvinnor mer än män (13).  

 

Smogkatastrofen i London 1952 utgjorde startpunkten för intresset för KOL (14). Sjukdomen 

har sedan dess ökat och sedan 1980 talets slut har dödligheten nästan fördubblats. Dödsfall i 

KOL inträffar oftast omkring 75 års ålder. Under flera år har antalet avlidna i Sverige med 

huvuddiagnos KOL varit cirka 2000, vilket utgör 2 % av totala antalet dödsfall (11). KOL är 

den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen och ökar nu även i tredje värden. WHO beräknar 

att sjukdomen år 2020 kommer att vara världens tredje vanligaste dödsorsak (15). 

 

Dödligheten i KOL varierar från land till land och är bunden till rökvanornas utbredning. En 

hög dödlighet finns framförallt i de öst- och centraleuropeiska länderna, Storbritannien, 

Irland, samt Australien och Nya Zeeland. Ännu högre dödlighet finns i Kina och Mongoliet. 

Stora skillnader förekommer också mellan de Nordiska länderna, där Danmark ligger i topp 

och Sverige ligger lägst. Sverige ligger bland de länder som har lägst dödlighet på grund av 

KOL i världen (3, 8, 16).   

 

Riskfaktorer och åtgärder 
Tobaksrökning är den största riskfaktorn för att utveckla KOL. Behandling av tobaksberoende 

är därför den viktigaste åtgärden och ju tidigare rökstopp desto bättre är prognosen. 

Informationens betydelse gällande rökstopp är väl visad (17, 18). Kort samtal om tobaksbruk 

kopplade till bestämda besked om att patienten måste sluta att röka är effektivt (3, 7). 

Utvidgat samtal med rådgivning ökar effektiviteten (18, 19). Professionellt samtal med 

omfattande rådgivning och återbesök är mest effektivt (18, 10, 21). Studier visar att 

rökavvänjning vid KOL har signifikant bättre resultat när man kombinerat farmakologisk 

behandling med psykosocial intervention jämfört med bara psykosocial behandling eller ingen 

behandling alls (22, 23).  

 

Andra riskfaktorer är ärftlighet för obstruktiv lungsjukdom till exempel genetisk betingad 

känslighet som alfa 1 antitrypsinbrist (24), exponering av damm, rök, kemikalier och gaser. 

Dessa faktorer ger ökad risk vid samtidig tobaksrökning men även som oberoende 

riskfaktorer (1, 4, 6). 
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Behandling 
Medicinering vid KOL leder inte till att lungfunktionen normaliseras. De patienter som 

uppvisar en förbättring i sin lungfunktion efter luftrörsvidgande medicinering så kallad 

reversibilitetstestning ska prova medicinsk behandling. Utebliven effekt av ett läkemedel på 

uppmätt lungfunktion utesluter dock inte behandlingsnytta. Effekten av läkemedlen bedöms 

utifrån patientens upplevda symtom. Viktiga områden att utvärdera är patientens 

andningssvårigheter, symtom i form av hosta, slem och pip i bröstet, sömnkvalitet, trötthet, 

och copingförmåga (25). Läkemedlen måste utprovas individuellt och inhalationsteknik måste 

övas och kontrolleras (1-5, 7, 8, 26).  

 

Fysisk träning, andnings- och hostteknik, avspänningsövningar och bäckenbottenträning vid 

inkontinens har visats kunna förbättra prestationsförmågan och öka livskvaliteten (7, 27). Att 

kartlägga patientens vardag kan hjälpa patienten att planera sina dagliga aktiviteter på bästa 

sätt. Det kan leda till högre aktivitet och autonomi både fysiskt, psykiskt och socialt. 

Exempelvis kan städning och liknande sysslor i hemmet klaras med mindre upplevd andnöd 

(28). En nypublicerad rapport från 23 kontrollerade studier har visat att rehabilitering leder till 

förbättrad prestationsförmåga och mindre andfåddhet och förbättrad livskvalitet Patienterna 

som ingick i studierna hade fått minst fyra veckors rehabilitering antingen med enbart fysisk 

träning eller i kombination med utbildning och psykologisk stöd (29).  

 

Kostrådgivning och koståtgärder kan vända en negativ viktutveckling och leda till ett ökat 

välbefinnande och minskad grad av andnöd (7, 30).  Undernäring och viktminskning är en 

oberoende riskfaktor för tidig död vid KOL (31). Undernäringen anses bero på ett ökat 

andningsarbete, systemisk inflammation och ett minskat kostintag. Övervikt är även det en 

belastning vid KOL men har inte visats ha en negativ inverkan på överlevnaden såsom 

undervikt (31, 32). 

 

Patienter med KOL har ökad risk att insjukna i pneumoni. Vaccination mot influensa och mot 

pneumokockpneumoni har visat sig signifikant minska behovet av sjukhusvård och ett förlopp 

med dödlig utgång hos denna sjukdomsgrupp (3, 33, 34). 
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Kostnader 
Kostnader för KOL i Sverige är omkring nio miljarder kronor per år. Av direkta kostnader 

står medicinering för den största delen. De indirekta kostnaderna är större än de direkta, där 

sjuk- eller förtidspension står för den största delen. Svår KOL kostar samhället tre gånger mer 

jämfört med medelsvår KOL och tio gånger mer jämfört med lindrig KOL (35). 

 

Teoretisk referensram  
Egenvård 

Föreliggande studie bygger på Orem´s egenvårdsteori som är både stödjande och 

undervisande i anknytning till specifika hälsoproblem. Det är en teoretisk grund för 

omvårdnaden som kommer att ges till patienterna i denna studies interventionsgrupp (36-38). 

 

Behovsteoretiker Dorothea Orem´s teori om egenvårdsbalans är indelad i tre delteorier. Var 

och en av de tre delteorierna egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem innehåller en 

kärntanke, ett sätt att tänka och handla. Egenvård beskriver Orem som ett beteende som lärs in 

inom den kultur eller sociala miljö som individen tillhör. Egenvårdsåtgärder som utförs för att 

tillgodose behov i samband med sjukdomar i luftvägarna blir med andra ord olika hos 

individer som vuxit upp i olika sociala eller kulturella miljöer. Vidare beskriver Orem 

egenvård som en aktiv och målinriktad handling som individen utför för sig själv eftersom det 

är nödvändigt för den egna hälsan (36-38). 

 

Egenvård är de åtgärder den enskilde själv kan vidta vid sjukdom exempelvis medicinering, 

hälsofrämjande åtgärder och livsstilsförändring. Bristande egenvård kan bero på försvagade 

krafter, otillräckliga kunskaper och brist på vilja och eller på att man undervärderar sina 

resurser och sin bemästringsförmåga. De inre förutsättningarna för egenvård är realistisk 

perception, orienteringsförmåga, medvetenhet, minne, beslutsförmåga och även syn, hörsel 

och kommunikation (37).  

 

Egenvård bidrar till att främja omvårdnadens mål såsom normal funktion, utveckling och 

hälsa. Att som individ ta ansvar för sin egen hälsa innebär enligt Orem inte bara att må bra, 

utan att använda sina förutsättningar på rätt sätt. Hon lägger stor vikt vid människans förmåga 

till problemlösning och på förmågan att lära och utvecklas. För patienten innebär det att lära 

sig leva med och ta konsekvenserna av sjukdom och den behandling som behövs, både 
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medicinsk och icke medicinsk. Teorin bygger på ett kontrakt mellan patient och vårdare. 

Sjuksköterska och patient utformar tillsammans en omvårdnadsplan/behandlingsplan som 

klart anger vad som ska göras och av vem (36-38). 

  

Undervisning i egenvård handlar om terapeutisk undervisning. Den ska bidra till hälsa, 

minska lidande och förebygga sjukdom. Sjuksköterskan ska ha förståelse för den enskildes 

hjälpbehov och ska hjälpa patienten att övervinna sina begränsningar i egenvården. Hon ska 

ge handledning, rådgivning och stöd. Undervisningen måste anpassas där hänsyn ska tas till 

patientens tillstånd, ålder, intellektuella kapacitet och aktuella livssituation. (36-38). 

 

Att patienten lär sig hantera och utveckla sin förmåga i egenvård kan betyda att patienten 

undviker långvarig stress som i sin tur skulle kunna utlösa en försämring av hälsotillståndet 

(36, 38). 

 

Livskvalitet 

En nära koppling till egenvård har begreppet livskvalitet/välbefinnande som enligt Orem är ett 

tillstånd som kännetecknas av tillfredsställelse, behag, glädje och av personlig utveckling. 

Förutsättningarna för god livskvalitet beror på individens livsvillkor och upplevelse av 

egenideal och bör skiljas från livskvalitet i sig själv. Dålig hälsa behöver inte betyda låg 

livskvalitet, men dålig hälsa kan bidra till en minskad livskvalitet. Det är patientens egen 

upplevelse av tillfredställelse som är det viktiga men livskvalitet kan också analyseras med 

hjälp av begrepp som välbefinnande, möjlighet att handla och påverka sin situation. Att 

observera vid utvärdering är att olika kulturer bedömer och värderar handlingsmöjligheter och 

välbefinnande på skilda sätt (37, 39).  

 

Hopp och mening är viktiga ingredienser för en god livskvalitet till skillnad från skuld och 

lidande som kan göra patienten olycklig och kränka dennes värdighet. Att bemöta patienten 

med omsorg, respekt, ansvar och förståelse stärker individens självuppfattning och identitet. 

Sjuksköterskan kan även bidra till att öka individens tilltro till sina egna resurser. Detta kan 

ske genom uppmuntran, genom att tro på patientens förmåga, genom att få patienten att känna 

sig värdefull och genom att förmedla tro på en framtid med positiva förändringar för 

patienten. Gemenskap är också en viktig ingrediens för välbefinnande och något som den 

enskilde kan stödja sig på i sin strävan att klara olika utmaningar (37).  
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Problemformulering  
Primärvårdens roll är att tidigt upptäcka, diagnostisera, behandla och följa upp KOL. Målet är 

att minska symtom, förbättra livskvaliteten och öka den fysiska och sociala aktiviteten i det 

dagliga livet (40). Primärvården ska även kunna erbjuda behandling mot tobaksberoende. En 

förbättrad rökavvänjningsverksamhet är ett mål enligt den nationella folkhälsokommittén 

(41). Patientutbildning med fokus på egenvård, har en betydelsefull plats vid 

omhändertagandet av KOL. Kännedomen om sjukdomen är låg i befolkningen där 

sjukdomens natur, allvar och orsaker inte är väl kända. Vid KOL är det extra viktigt med råd 

om rökstopp, fysisk aktivitet och kost. Både patienter och anhöriga är i behov av information. 

Informationen kan ges individuellt eller i grupp (1, 2, 4, 8, 26, 42-45). 

 

Indikationer för spirometriuppföljning är starkast vid fortsatta rökvanor hos patienter med 

medelsvår och svår KOL. Detta förutsätter lättillgängliga spirometriresurser samt kunskaper 

om utförande och tolkning av spirometriresultat (1, 2).  

 

Primärvårdens distriktssköterskeledda astma-KOL-mottagning uppfyller dessa krav där 

egenvård och rökavvänjning sätts i centrum (1, 4, 7, 8, 42) (bilaga 3).  Patienterna får ett 

strukturerat omhändertagande med god kvalitet (45). Dessa mottagningar är kliniskt väl 

beprövade och rekommenderas men är inte utvärderade i kontrollerade studier (1-4, 7, 8, 26, 

43, 46). Denna studie har därför som syfte att jämföra olika omhändertaganden av denna 

patientgrupp i primärvården avseende livskvalitet, kunskap om KOL och antal patienter som 

inleder ett rökstopp  

 

 

Syfte  
Syftet var att jämföra livskvalitet, kunskap om KOL och antal patienter som inlett ett rökstopp 

där en grupp erhöll standard vård och en annan grupp förutom standard vård även fick ett 

strukturerat omhändertagande på en distriktsköterskeledd astma-KOL-mottagning med 

undervisning i egenvård.  

© 2005 Eva Österlund Efraimsson 



 8

Frågeställningar 
Om patienternas livskvalitet: 

- Hur skiljer sig patientens upplevda luftvägssymtom vid olika omhändertaganden? 

- Hur skiljer sig sjukdomens påverkan på patientens fysiska aktiviteter vid olika 

omhändertaganden?  

- Hur skiljer sig sjukdomens inverkan på patientens psykosociala hälsa vid olika 

omhändertaganden? 

- Hur skiljer sig andningsbesvären inverkan på patientens liv utifrån upplevda 

luftvägssymtom, fysisk aktivitet och psykosocial hälsa sammanslaget/totalt vid olika 

omhändertaganden? 

Övriga frågeställningar: 

- Hur skiljer sig antalet patienter som slutar att röka/inleder ett rökstopp vid olika 

omhändertaganden? 

- Hur skiljer sig kunskaperna om KOL sjukdomen vid olika omhändertaganden?  

 
Hypotes 
Undervisning i egenvård/ökad kunskap ger positiv effekt på KOL-patientens livskvalitet och 

leder till att fler patienter inleder ett rökstopp. 

 

Definitioner 
Standardvård  

Standarvård i denna undersökning innebär att den KOL-sjuke träffar sin distriktsläkare vid 

akut försämring eller på en hälsokontroll. Patientens anamnes och symtom och den kliniska 

undersökningen ger läkaren indikation på att patienten kan vara KOL-sjuk. Patienten blir då 

remitterad till spirometriundersökning för att ställa eventuell diagnos. Om spirometrin visar 

att den som undersökts har KOL får patienten ett återbesök till sin läkare för samtal om 

rökning, medicinsk behandling, prevention och eventuellt vidare utredning.   

 

Omvårdnad på astma KOL-mottagning. 

Till KOL-mottagningen remitteras patienten av distriktsläkare men ibland även av 

distriktssköterska. Spirometri utförs och förklaras. Patienten får utbildning/kunskaper om sin 

sjukdom. Utbildningen sker individuellt och efter patientens behov och förutsättningar. KOL-

mottagningen är ett samarbete mellan patient, astma-KOL-sjuksköterska och distriktsläkare. 
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Vid behov remitteras patienterna till dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. 

 

Målsättningen med KOL-mottagningen är att hitta patienten tidigt, ställa rätt diagnos, arbeta 

för rökstopp, ge kunskap om KOL, ge råd om hur man ska leva med sin sjukdom på bästa sätt 

och erbjuda uppföljningsbesök. Kriterier för en godkänd KOL-mottagning är att det finns en 

specialutbildad sjuksköterska, en verksamhetsansvarig läkare, spirometer, att utredningar 

görs, att patientundervisning i egenvård bedrivs och att det är en mottagning med 

tidsbeställning (1, 2, 4, 7, 44, 45). 

 

Spirometri 

Spirometri ger objektiv information för bedömningen av andningskapaciteten. 

Undersökningen kräver patientens fulla medverkan.  Spirometri är bästa sättet att fastställa om 

patienten har en obstruktiv eller restriktiv lungsjukdom. Undersökningen kräver inga 

förberedelser förutom att patienten inte ska ta sin luftrörsvidgande medicin ett dygn före 

undersökningen. Patienten får fylla lungorna med så mycket luft som möjligt och sen blåsa ut 

så mycket luft som är möjligt i ett andetag. Utandningen sker i ett munstycke som är kopplat 

till en apparat som läser av lungornas förmåga. Resultatet tolkas genom olika enskilda värden 

men också genom att titta på utseendet på spirometrikurvan. KOL definieras som en 

minskning av kvoten mellan den volym luft som andas ut under första sekunden av en 

forcerad utandning och den totalt utandande lungvolymen efter en maximal inandning (1). 

 
Diffusionskapacitet 

Diffusionskapacitet mäter hur snabbt syret som patienten andas går över i blodet. Med 

munstycke i munnen och klämma på näsan får patienten tömma lungorna fullständigt på luft. 

Direkt därefter ska patienten andas in så djupt som möjligt, hålla andan i 10 sekunder och 

därefter göra en rejäl utandning. Detta upprepas minst 2 gånger och med 10 minuters 

mellanrum (1). 

 
Pulsoximetri 

Pulsoximetri mäter det arteriella hemoglobinets syremättnad (SpO2) och pulsfrekvens. 

Pulsoximetern används för att mäta funktionell syremättnad i blodet. Pulsoximetri fungerar 

genom att koppla en sensor till en pulserande arteriell vaskulär bädd såsom ett finger eller en 

tå. Sensorn innehåller dubbel ljuskälla och en fotodetektor. Kvoten av absorberande ljus 

översätts till en mätning av funktionell syremättnad (1). 
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Artärblodgasanalys 

Artiel blodgasanalys ger den bästa uppfattningen om lungornas funktion (upptag av syrgas 

respektive elimination av koldioxid). Provet tas från artär i handleden eller i ljumsken (1).  

 

Alfa-1 antitrypsin 

Alfa-1-antitrypsin är ett protein som skyddar lungan mot nedbrytande enzymer. Personer som 

har alfa-1-antitrypsinbrist har ökad risk att utveckla emfysem även utan tobaksrökning och 

kan vid tobaksrökning utveckla KOL med emfysem i unga år, i 40-års-åldern eller tidigare 

(1). 

 

 

Metod 
Design 
Studien utfördes som ett kvasiexperiment med en för- och en eftermätning där en 

interventionsgrupp och en jämförandegrupp ingick. 

 

Population och urval 
Populationen som här sammanfaller med urvalet består av samtliga patienter (n=110) som 

remitterats från tre vårdcentraler till astma-KOL-sjuksköterskan på en av de tre 

vårdcentralerna (vårdcentral C) i en stad i mellansverige. Ytterligare två vårdcentraler erbjöds 

att delta. Endast en patient remitterades från dessa vårdcentraler och denna patient uppfyllde 

ej urvalskriterierna. Från de tre vårdcentraler som deltog A, B och C remitterades två, en 

respektive 23 patienter till interventionsgruppen. Motsvarande antal till jämförandegruppen 

var tre, två respektive 21 patienter. I Figur 1 framgår att flertalet av patienterna rekryterades 

från vårdcentralen C. Det var den vårdcentralen till vilka patienterna remitterades. Samtidigt 

ingick även de KOL-patienter som var listade vid vårdcentral C. 
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VC tillhörighet interventionsgrupp

VC: A  2 pat.

VC: B 1 pat.

VC:C 23 pat

 

VC tillhörighet jämförandegrupp

VC: A 3 pat

VC: B 2 pat

VC: C 21 pat

 
 

Figur 1. Fördelning av antal patienter från de olika vårdcentralerna. 

  

Av det totala antalet (n=110) uppfyllde 62 gällande inklusionskriterier, varav 52 tackade ja till 

deltagande. Populationen/urvalet utgjordes således av 52 patienter. I studien ingick 26 män 

och 26 kvinnor. Medelvärdet för ålder för män var m = 66 år, variationsvidd = 32 år (48 – 80). 

Motsvarande värden för kvinnor var m = 68 år, variationsvidd = 37 år (45 – 82). 

 

Inklusionskriterier 

Patienter med preklinisk, lindrig, medelsvår och svår KOL, diagnostiserad med spirometri. 

 

Exklusionskriterier 

Patienter med diagnostiserad psykisk sjukdom, demens och alkoholmissbruk. 

 

Bortfall 
Det naturliga bortfallet var 48 patienter, det vill säga de som ej uppfyllde 

inklusionskriterierna. Det egentliga bortfallet var tio patienter (16%) som uppfyllde 

inklusionskriterierna men tackade nej till att delta i studien. Av de 52 patienter som deltog i 

studien fullföljde alla sina besök hos astma KOL –sjuksköterskan. 

 

Det interna bortfallet på de fasta frågorna var noll. Drygt hälften undvek dock att besvara den 

öppna frågan. Patienten skulle där själv ge förslag på eventuella aktiviteter som var besvärliga 

på grund av andningsbesvären.  
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Bortfallsanalys 

Av de 10 som tackade nej till att delta i studien var fem kvinnor och fem män. Den yngsta var 

61 år och den äldsta var 73 år. Av dessa var det två kvinnor och en man som rökte. De övriga 

hade rökt tidigare men slutat. Svårighetsgraden på KOL-sjukdomen var jämt fördelad mellan 

könen. Tre kvinnor och tre män hade lindrig KOL, en kvinna och en man hade medelsvår 

KOL och en kvinna och en man hade svår KOL. 

 

I tabell 1 presenteras en jämförelse mellan bortfalls- och undersökningsgruppen avseende 

KOL sjukdomens svårighetsgrad, kön och ålder. 

 

Tabell 1.  Jämförelse mellan bortfalls- och undersökningsgruppen avseende KOL sjukdomens 

svårighetsgrad, kön och ålder. 

_______________________________________________________________ 
 Bortfall   Undersökningsgrupp 
 % n  % n 
________________________________________________________________ 
Andel  
rökare 30 3  58 30 
 
Preklinisk 
KOL  0 0  17  9  
 
Lindrig  
KOL 60 6  37 19 
 
Medelsvår  
KOL 20 2  19 10 
 
Svår KOL 20 2  26 14 
 
Kön 
Kvinnor  5   13 
Män  5   13 
 
Ålder i år 
medel/m  66    67  
Variationsvidd (61-67) 6    (45-82) 37  
_____________________________________________________________________ 
 

Såsom framgår av Tabell 1 var andelen rökare i bortfallsgruppen lägre jämfört med 

undersökningsgruppen. I bortfallsgruppen ingick ej någon patient med preklinisk KOL 

däremot var andelen med lindrig KOL större i denna grupp.  Andelen medelsvår KOL och 
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svår KOL var förhållandevis lika medan fördelningen av kön var exakt lika i de båda 

grupperna Medelvärdet på åldern var i stort sett lika i de båda grupperna medan 

åldersspridningen var större i undersökningsgruppen jämfört med bortfallsgruppen.  

 

Rekrytering av patienter 
Datainsamlingen startade mars 2004 och avslutades i januari 2005. Patienterna inkluderades 

konsekutivt enligt urvalskriterierna. En matchning gjordes med avseende på variablerna kön 

och svårighetsgraden av KOL-sjukdomen (figur 2). Tilldelningen har sedan varit slumpmässig 

till respektive interventionsgrupp eller jämförande grupp. Den slumpmässiga fördelningen har 

gått till så att när minst två patienter med samma variabler tackat ja till att delta i studien har 

patienterna tilldelats ett identitetsnummer. Numren har sen skrivits på lappar som vikits ihop 

och lagts i en burk. En oberoende person har sen dragit lapparna och delat in patienten i 

kontroll eller interventionsgrupp. 

interventionsgrupp

0 2 4 6 8

Preklinisk KOL kvinnor

Preklinisk KOL  män

Lindrig KOL kvinnor

Lindrig KOL män

Medelsvår KOL kvinnor

Medelsvår KOL mänr

Svår KOL kvinnor

Svår KOL män

 

jämförandegrupp

0 2 4 6 8

Preklinisk KOL kvinnor

Preklinisk KOL  män

Lindrig KOL kvinnor

Lindrig KOL män

Medelsvår KOL kvinnor

Medelsvår KOL mänr

Svår KOL kvinnor

Svår KOL män

 
Figur 2. Fördelning av antalet patienter med avseende på kön och KOL-sjukdomens svårighetsgrad i 

intervention –respektive jämförandegrupp. 

 

Tidsåtgång för studiens patientbesök 

Tidsåtgång för varje patientbesök var en timme. Sammanslaget under materialinsamlingen 

gjordes det 214 patientbesök = 214 timmar. Tidsåtgången fördelade sig på följande sätt: 

 

Patienter som ej uppfyllt kriterierna var n=48 = 48 timmar.  Patienter som uppfyllt 

inklusionskriterierna men tackat nej var n=10 =10 timmar.  Patienter som inkluderats i 

studien var n=52 x 2 =104 besök (för och eftermätning) =104 timmar.  Patienter i 

interventionsgruppen var n=26 x 2=52 utbildningsbesök = 52 timmar. 
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Datainsamlingsmetod/Mätinstrument 
Som datainsamlingsmetod har två enkäter används, en enkät bestående av ett färdigt 

frågeformulär St.George`s Respiratory Questionarie (SGRQ) och en enkät med frågor som 

konstruerads av uppsatsförfattaren gällande kön, ålder, civilstånd, utbildning, upplevd 

kunskap om KOL och rökanamnes (bilaga 4). Det färdiga frågeformuläret SGRQ är väl 

validerat och har hög reliabilitet (47-53) (bilaga 5). Det är ett strukturerat frågeformulär med 

varierande svarsalternativ och har till syfte att ge information om hur andningsbesvären 

påverkar patientens livskvalitet. Frågeformuläret används till patienter som har astma och 

KOL.  

 

SGRQ enkäten är uppdelad i två delar. Den första delen bestående av fråga 1-8, beskriver 

patientens symtom. Den andra delen fråga 9-17 beskriver hur patienten har påverkats fysiskt, 

psykiskt och socialt. Den andra delen innehåller även en öppen fråga, där patienten själv kan 

skriva ner viktiga aktiviteter som försvåras på grund av andningsbesvären. Resultatet 

redovisas i fyra delar; vilka är symtom, begränsning av aktivitet, psykosocial påverkan och 

sammanlagd/total påverkan. Tonvikten ligger på andningsbesvär och fysisk funktion. Varje 

del redovisas i form av viktade poäng utgåendes från frågor som ingår i respektive del (bilaga 

5).  

 

Tillståndet att använda SGRQ enkäten har inhämtats från: P.W Jones Professor of Respiratory 

Medicine, St George`s Hospital Medical School.  

 

Tillvägagångssätt 
Forskningsetiskt tillstånd 

Forskningsetiskt tillstånd söktes och erhölls i februari 2004 (bilaga 6).  

 

Information 

Uppsatsförfattaren gav skriftlig och muntlig information på respektive vårdcentrals läkarmöte 

under februari och mars 2004. Informationen innehöll en beskrivning av studien och en 

önskan att alla remisser på misstänkt KOL skulle gå till astma-KOL-sjuksköterskan på aktuell 

vårdcentral för spirometri. Patienterna skulle inte ha träffat någon astma-KOL-sjuksköterska 

tidigare. Detta kontrollerades via journal av remitterande sjuksköterska/läkare på respektive 

vårdcentral. 
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Patientbesöken 

För de patienter som blev remitterade till astma-KOL-sjuksköterskan på vårdcentral C kunde 

det antingen bli ett, två eller fyra besök. Ett besök blev det för de patienter som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna och för de patienter som valde att inte delta i studien. För patienter som 

valde att delta i studien blev det två besök för jämförandegruppens patienter och fyra besök 

för interventionsgruppens patienter. Patientbesök återkopplades till patientansvarig läkare 

genom ett skriftligt meddelande och i speciella fall med muntlig konsultation. 

 

För och eftermätning  

För att utvärdera effekten av egenvårdsutbildningen som interventionsgruppens patienter 

erhöll fick patienterna i båda grupperna besvara de två enkäterna (SGRQ enkäten och 

uppsatsförfattarens egen konstruerade enkät) vid två tillfällen, så kallad förmätning och 

eftermätning. Förmätningen gjordes vid det första patientbesöket och eftermätning gjordes vid 

det sista patientbesöket cirka tre månader senare.  

 

Det första patientbesöket 

Vid patientens första besök hos astma-KOL-sjuksköterskan gjordes en spirometri (ingen 

egenvårdsundervisning gavs). De patienter som hade KOL och i övrigt uppfyllde 

inklusionskriterierna fick en muntlig förfrågan om att delta i studien. För att inhämta 

informerat samtycke fick de intresserade patienter en skriftlig information så kallat 

missivbrev med medföljande svarstalong och svarskuvert (frankerat). Patienten ombads att 

inom en vecka signera och skicka in svarstalongen och därmed godkänna sitt deltagande i 

studien eller inte (bilaga 7).  

 

Förmätningen gjordes vid detta första besöket hos astma-KOL-sjuksköterskan. Enligt 

manualen till SGRQ enkäten skulle frågorna besvaras av patienten på vårdcentralen utan 

medverkan av anhörig, vilket också skedde. Astma-KOL-sjuksköterskan förklarade att 

frågeformuläret skulle besvaras så ärligt som möjligt och att det ej fanns rätta eller felaktiga 

svar utan att det var patientens upplevelse av symtom och besvär som var det rätta svaret. 

Efter att frågeformuläret var besvarat tittade astma-KOL-sjuksköterskan igenom enkäten. Ifall 

någon fråga glömts bort fick patienten möjlighet att komplettera. Ifall patienten inte förstått en 

fråga så förklarade astma-KOL-sjuksköterskan frågan på ett neutralt och objektivt sätt (bilaga 

5). 
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De patienter som svarade på förmätningens enkäter och senare skriftligen via missivbrevets 

svarstalong valde att inte delta i studien, dessa enkäter togs om hand enligt gällande 

sekretessregler. 

 

När patienterna skickat in sina skriftliga svar om att de önskade att delta i studien matchades 

och lottades patienterna till antingen interventionsgrupp eller jämförandegrupp. 

Spirometriresultatet återkopplades till patientansvarig läkare. Läkaren fick besked om vilka 

patienter som inkluderats i studien och till vilken grupp patienten slumpats in i.  

 

Intervention och jämförandegrupp 

Två olika sätt att ta hand om KOL patienter i interventions- respektive jämförandegruppen 

presenteras i Figur 3.  

 

Utfallsvariabler: 
Livskvalitet 
Patienter som inleder 
ett rökstopp. 
Kunskap om KOL-
sjukdomen 

Jämförandegrupp: 
Läkarbesök + enbart 
spirometri 
 

Interventionsgrupp: 
Läkarbesök+ 
egenvårdsutbildning och  
spirometri hos  
astma-KOL-sköterska 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur3. Presentation av behandlingsformer och utfallsvariabler. 

 

Såsom framgår av Figur 3 har interventionsgruppen utöver det första besöket fått två 

individuella utbildningsbesök med spirometri hos astma KOL-sjuksköterskan på vårdcentral 

C. Avsatt tid för patientbesöken har varit en timme. Jämförandegruppens spirometriresultat 

har återsänds till patientansvarig läkare och tagits om hand enligt standardvård. I Figur 3 

presenteras också gällande utfallsvariabler såsom livskvalitet, patienter som inleder ett 

rökstopp och kunskap om KOL-sjukdomen. 
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Interventionsgruppens besök  

Utbildningsbesöken (besök två och tre) har skett som ett motiverande samtal utifrån 

patientens symtom och behov Innehåll i utbildningsbesöken (bilaga 3): 

- Beskrivning av luftvägarnas anatomi och fysiologi och vad som hänt i lungorna när 

patienten fått KOL. 

- Lungfunktionsmätning/spirometri, undersökningens resultat förklaras för patienten. 

- Medicinering, optimering av behandlingen, kontroll av inhalationsteknik. 

- Samtal om rökstopp och eventuellt läkemedel mot tobaksberoende. 

- Genomgång hur patienten hanterar akut försämring. 

- Pulsoximetri: mätning av syremättnad i blodet i vila och efter ansträngning. 

- Kontrollera och visa andningsteknik. Avslappningsställningar 

- Samtal om fysisk aktivitet och motion. 

- Kostrådgivning. 

- Psykosocialt stöd och rådgivning.  

- Råd om infektionsprofylax.  

- Skriftlig behandlingsplan görs tillsammans med patienten. 

 

Det sista patientbesöket 

Tre månader efter första besöket (besök två för jämförandegruppen och besök fyra för 

interventionsgruppen) kallades patienterna från båda undersökningsgrupperna för att 

ytterligare en gång svara på de två enkäterna den så kallade eftermätningen. Patienten 

besvarade även denna gång på enkäterna enskilt utan medverkan av anhörig.  Telefonkontakt 

togs med de patienter som uteblivit för att ta reda på orsaken och för att boka en ny tid.  
 

Statistisk bearbetning 
Resultaten från livskvalitetsinstrumentet bearbetades med hjälp av ett kalkylblad i Excel 

tillhörande SGRQ enkäten. Även resultaten från uppsatsförfattarens egna enkätfrågor 

bearbetades i Excel. Resultaten har därefter överförts och bearbetats i ett statistiskt program 

(AIR) för hypotesprövning. 

 
Hypotesprövningen avseende livskvalitet har testats med Wilcoxon twosample test ekvivalent 

med Mann-Whitney. Skillnaderna är beräknade utifrån patientens svar som varit viktade med 

poäng.  Hypotesprövningen avseende rökstatus och kunskap om KOL har testats med Fishers 

© 2005 Eva Österlund Efraimsson 



 18

exakta test. Signifikansberäkningsmetoder har valts utifrån att materialet ej är normalfördelat 

och att urvalet är litet. För att resultatet ska vara kliniskt relevant så ska det förutom statistisk 

signifikans finnas en skillnad räknat på medelvärdet inom och mellan grupperna på fyra 

viktade enheter enligt manualen för livskvalitetsinstrumentet SGRQ (bilaga 5). 

 

Tolkning av boxplot  

 

 Strecken utifrån lådan dras till högsta respektive lägsta värde med andra ord visar dessa 

streck den största minskningen och den största ökningen. Botten på 

lådan är 1:a kvartil, strecket i lådan är medianvärdet (eller 2:a kvartil) 

och visar den genomsnittliga förändringen, taket på lådan är 3:e kvartil. 

Eventuella punkterna utanför det övre och undre strecket är avvikande 

observationer (outliers), vilka visar på individer som fick en klart högre 

ökning eller minskning jämfört med övriga i gruppen. 

 

Varje boxplot visar förändringen och fördelningen av resultatet inom gruppen. Y- axeln anger 

skillnaden mellan förmätning och eftermätning i viktade poäng så kallade enheter. Ett negativt 

värde innebär att värdena sjunkit och ett positivt värde att värdena ökat. Ett negativt värde 

innebär således en förbättring och ett positivt värde innebär en försämring av 

livskvalitetsvariabeln. Ordet ”Enhet” som står skrivet i tolkningen under diagrammen innebär 

viktade poäng för varje patient. I varje diagram finns två boxplots, en för respektive 

undersökningsgrupp vilket visar skillnaden mellan grupperna. 

 

Resultat 
Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna och beskriver skillnaden mellan grupperna 

och förändringen inom grupperna. Resultatet presenteras med boxplot diagram och 

stolpdiagram.  

 

Livskvalitet 
De första fyra frågeställningarna beskriver patientens livskvalitet det vill säga hur 

andningsbesvären påverkar patientens liv och vad det är i sjukdomen som orsakar patienten 

mest problem. Resultaten på livskvalitet har delats upp i fyra delar: symtom, aktivitet, 

psykosocial funktion och en sammanlagd bedömning där de tre första delarna slås ihop till en 

total del. 
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Symtom 

Vid KOL är symtom från andningsvägarna ett stort problem exempelvis hosta, slem, 

andfåddhet och pip i bröstet. Resultatet i Figur 4 beskriver förändringen av frekvensen och 

svårighetsgraden på patientens upplevda symtom mellan för- och eftermätning. 

Intervention Kontroll

-6
0

-4
0

-2
0

0
20

40

Fö
rä

nd
rin

g 
i s

ym
pt

om

 
Figur 4. Förändring av symtom inom grupperna och skillnader mellan grupperna  

 

Av resultatet i Figur 4 (baserat på medianvärden) framgår att patienterna i 

interventionsgruppen minskat sina symtom med i genomsnitt 25,2 enheter (från 53,4) medan 

det för patienterna i jämförandegruppen hade ökat något med 4,2 enheter (från 54.1). 

Skillnaden mellan grupperna var kliniskt relevant och  statistiskt säkerställd (Wilcoxon test 

p=0.00035). 

 

Resultat Figur 4. 

Interventionsgruppen:  Lägsta värde/min =  -59.650 1:a kvartil = -38,370,  

Median/md =  -25,190 medelvärde/m =  -20,660 3:kvartil = -1,373  

Högsta värde/max = 26,340 Förmätningens median = 53,39     

Jämförandegruppen:  Lägsta värde/min = -32, 960 1:a kvartil = -6,740,  

Median/md = 4,195 Medelvärde/m = 3,604  3:kvartil =  9,353  

Högsta värde/max = 46,740 Förmätningens median = 54,14 

Jämförande 
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Aktivitet 

Vid KOL blir patienten andfådd av vissa aktiviteter, vilket kan leda till att patienten inte 

klarar av att utföra aktiviteter som tidigare gått bra. Det kan vara alltifrån att sköta sin dagliga 

hygien till att skotta snö och idrotta. Resultatet i Figur 5 beskriver skillnader vid för- och 

eftermätning vad gäller upplevelsen av att klara av aktiviteter som begränsas av andfåddheten. 
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Figur 5. Förändring av de da
grupperna och skillnaderna mella
 
Av resultatet i Figur 5 (b

interventionsgruppen upplevde en

andfåddheten med i genomsnitt

jämförandegruppen hade ökat någ

var kliniskt relevant och statistiskt

 
Resultat Figur 5. 

Interventionsgruppen :  Lägsta värde/

Median/md = -5.590 Medelv

Högsta värde/max = 35.600 Förmät

Jämförandegruppen:  Lägsta värde/m

Median/md = 3.090  Medelv

Högsta värde/max = 32.190 Förmät
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Psykosocial påverkan 

Andningsbesvären kan påverka patienten både psykiskt och socialt. Det finns flera orsaker till 

att patienten kan må emotionellt dåligt. Andnöden kan skapa rädsla och ångest. Patienterna får 

ofta omorientera sig vad gäller den egna sociala rollen. Att inte längre kunna sköta sitt hem 

eller sitt arbete och att inte kunna delta i fritidsaktiviteter som tidigare, kan för många kännas 

svårt. Resultatet i Figur 6 beskriver förändringen mellan för- och eftermätning avseende 

andningsbesvärens påverkan på patientens sociala liv och hur patienten påverkas psykiskt och 

emotionellt. 
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Figur 6. Förändring av hur andningsbesvären påverkar patienten psykosocialt inom 
grupperna och skillnaden mellan grupperna. 
 
Av resultaten i Figur 6 (baserat på medianvärden) framgår att KOL-sjukdomens inverkan på 

patientens psykosociala hälsa har minskat i interventionsgruppen med i genomsnitt med 3,4 

enheter (från 18,9). Medan det för patienterna i jämförandegruppen hade ökat något med 0,5 

enheter (från 26,3). Skillnaden mellan grupperna var kliniskt relevant och statistiskt 

säkerställd (Wilcoxon test p=0.0161) 

 
Resultat Figur 6.  

Interventionsgruppen :  Lägsta värde/min = -31.340 1:a kvartil = -13.390  

Median/md = -3.430 Medelvärde/m = -6.868 3:kvartil = 0.000  

Högsta värde/max = 5.990 Förmätningens median = 18,87  

Jämförandegruppen:  Lägsta värde/min = -15.980 1:a kvartil = -6.147  

Median/md = 0.480 Medelvärde/m = 1.755 3:kvartil = 9.543  

Högsta värde/max = 42.040 Förmätningens median = 26,26 

Jämförande 

© 2005 Eva Österlund Efraimsson 



 22

En summering av förändring 

Patienternas livskvalitet har beräknas från den viktade totala förändringen avseende: symtom 

det vill säga frekvensen och svårighetsgraden av andningsbesvären, påverkan på aktiviteter 

och inverkan på patientens psykosociala hälsa. Resultatet i figur 7 beskriver förändringen 

mellan för och eftermätning och visar patienternas sammanslagna/totala upplevda livskvalitet. 
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Jämförande 

Figur 7.  Förändring av hur patientens ”totala” livskvalitet skiljer sig inom grupperna och 
skillnaden mellan grupperna  
 
Av resultatet i Figur 7 (baserat på medianvärden) framgår att interventionsgruppen ökat sin 

upplevda livskvalitet med i genomsnitt 8,2 enheter (från 30,6) jämfört med 

jämförandegruppen som hade fått en något sämre livskvalitet med 0,5 enheter (från 41,2). 

Skillnaden mellan grupperna var kliniskt relevant och statistisk säkerställd (Wilcoxon test 

p=0.00030) 

. 
Resultat Figur 7  

Interventionsgruppen :  Lägsta värde/min = -33.79 1:a kvartil = -15.59  

Median/md = -8.18      Medelvärde/m = -8.72 3:kvartil = -1.35 

Högsta värde/max = 8.49  Förmätningens median = 30,63 

Jämförandegruppen:  Lägsta värde/min = -13.660    1:a kvartil = -3.177  

Median/md = 0.490     Medelvärde/m = 2.821  3:kvartil = 8.000    

Högsta värde/max = 34.410 Förmätningens median = 41,22 
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Resultaten från livskvalitetsvariablerna redovisade i  stolpdiagram 

I Figur 8 presenteras en förändring av resultaten från de fyra livskvalitetsvariablerna grafiskt i 

ett stolpdiagram. 
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Figur 8. Förändring av de enskilda livskvalitetsvariablerna symtom, aktivitet, psykosocial 

hälsa samt en sammanlagd bedömning/total del av dessa i interventions- jämförandegrupp 

mellan förmätning  och eftermätning. 

 

Vid summering av viktade poäng från de olika variablerna vid för och eftermätning erhölls 

följande förändringar (differensen är uträknad i procent, Figur 8): 

- Interventionsgruppen hade minskat sina symtom med 39 % medan jämförandegruppen 

hade ökat sina symtom med 7 %. 

- Aktiviteter som begränsades av andningsbesvären hade minskat med 12 % i 

interventionsgruppen, medan de hade ökat med 7 % i jämförandegruppen. 

- Interventionsgruppen psykosociala hälsa visade en förbättring med 35 %, jämfört med 

jämförandegruppen där en försämring skett med 6 %. 
- Totalt hade patienterna blivit 28 % bättre i interventionsgruppen, medan de i  

- jämförandegruppen hade försämrats med 7 %. 

Resultat i figur 8 baserade på medelvärden. 
Interventionsgruppen:  
-förmätning:   Symtom m = 52,42 Aktivitet m = 38,93 Psykosocial m = 19,67   
Total m = 30,98 
-eftermätning:   Symtom m = 31,75 Aktivitet m = 34,07  Psykosocial m = 12,80  
Total m = 22,26 
Jämförandegruppen: 
-förmätning: Symtom m = 48,43 Aktivitet m = 49,06 Psykosocial m = 25,52 
Total m = 36,75 
-eftermätning:  Symtom m = 52,03 Aktivitet m = 52,96 Psykosocial m = 27,27  
Total m = 39,57 
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Övriga frågeställningar 
Rökstatus 

I Figur 9 presenteras förändringen av antalet rökare vid förmätningen jämfört med de som 

rökte vid eftermätningen. 
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Figur 9. Förändring av antalet patienter som rökte vid förmätningen jämfört med de patienter som rökte vid eftermätningen.  

 

Figur 9. I interventionsgruppen hade sex (37,5 %) av sexton rökande patienter slutat att röka vid eftermätningen. I 
jämförandegruppen hade ingen av de fjorton rökande patienterna slutat att röka.  Skillnaden mellan grupperna var statistiskt 
säkerställd (Fishers exakta test och p=0.0185).  
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Kunskap om KOL-sjukdomen 
I figur 10 presenteras förändringen i patienternas egen uppfattning om sina kunskaper om 

KOL i interventions och jämförandegruppen. 
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Figur 10. Förändring i patienternas egen uppfattning om sina kunskaper om KOL i 

interventions- jämförandegruppen. 

 

Resultatet i figur 10 visar att. i interventionsgruppen hade kunskaperna om KOL ökat 

betydligt medan det i jämförandegruppen hade skett en mycket liten kunskapsökning. Vid 

förmätningen förelåg det ej några skillnader mellan grupperna i kunskap om KOL, medan det 

vid eftermätningen kunde konstateras statistiskt säkerställda skillnader (Wilcoxon Two-

sample test p<0.001). 
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Svaren från den öppna frågan:  

Den öppna frågan var formulerad: ”Skriv in eventuella viktiga aktiviteter som dina 

andningsbesvär hindrar dig från att göra? I frågans inledning gavs flera exempel. 

  

I nedanstående presentation är siffran före svaret patientens identitetsnummer och bokstaven 

efter numret talar om svårighetsgraden på KOL-sjukdomen där P= preklinisk KOL,  

L= Lindrig KOL, M= Medelsvår KOL och S= Svår KOL.  

 

Av det totala antalet patienter (n=52) besvarades frågan av 14 kvinnor och 7 män (n= 21). 

Fem av dessa har svarat vid både för och eftermätning enligt nedan tabell. 

 

Tabell 2. Svaren från den öppna frågan i interventions och jämförandegrupp. 

Interventionsgruppen kvinnor 
 

Jämförandegruppen kvinnor. 

Svar förmätning  Svar eftermätning  Svar förmätning Svar eftermätning 

 16 P Jag har inga 
andningsbesvär,  kan utföra allt 

jag vill, har inga mediciner. 

12 P Hälsa på släkting i 
Sverige 

 

37 L Klarar inte av rökiga rum,   24 P Orkar inte gå som 
tidigare, känner mig slut 

redan på morgonen. 
 

31 M Springa fort eller jogga, 
längdskidåkning längre sträckor 

eller/och högt tempo. 

31 M Vill kunna åka 
längdskidor lite fortare så att 
jag hänger med barnbarnen. 

 

 46 L Svårt att gå fort. 

50 M Kan ej gå ut och dansa.  27 M  Gå på bröllop. 27 M Gymnastik och idrott.
 

9 S Gå ut med hund. 9 S Jag gör det jag vill göra. 35 S Väva, armarna, det blir 
för jobbigt och för dammigt. 

35 S Skulle vilja komma ut 
mer, få skjuts i rullstol. 

 
28 S Orka lite mer. 

 

 47 S Baka och laga mat. 47 S Baka och sy. 

 

 

 61 S Gå på gym.  

Interventionsgrupp män Jämförandegruppen män 

Svar förmätning Svar eftermätning Svar förmätning Svar eftermätning 
 8 P- Skulle vilja kunna springa 

100 meter. 
57 L- Vara i rökiga rum, gå ut 

i fuktigt väder. 
 

 

4 L- Kraftsport  22 M- Tyngre arbete, långa 
trappor. 

22 M- Tyngre arbete, 
promenader när det är kallt. 

 
1 M Inga kända 

 

 

 

 10 S- Kärlkrampen i benet 
gör det svårt att gå 

promenader. 
 

 

Utifrån tabell 2 är det svårt att dra några slutsatser utifrån svaren på den öppna frågan. 

förutom att många patienter hade uttalat en önskan om att utföra fler aktiviteter än som var 

möjligt utifrån deras andningsbesvär. 
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Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultaten 
Resultaten visade statistiskt säkerställda skillnader mellan grupperna gällande livskvalitet, 

rökstopp och kunskaper om KOL. Interventionsgruppen visade minskade andningsbesvär, 

ökad fysisk aktivitet och bättre psykosocial hälsa. Medan jämförandegruppen hade försämrats 

något i alla dessa avseenden. 

 

I interventionsgruppen hade sex av sexton rökande patienter slutat att röka, medan ingen av de 

fjorton rökande patienterna i jämförandegruppen. Vidare så har patienterna i interventions- 

gruppen fått betydligt större kunskaper om sin sjukdom jämfört med patienterna i 

jämförandegruppen.  

 

Resultatdiskussion 
Målet med behandling av KOL-patienter är att minska riskfaktorer framförallt genom 

rökstopp, minska antalet exacerbationer, minska symtomen samt öka deltagande i fysiska och 

vardagliga aktiviteter. Frågan var om detta kunde ske genom egenvårdsutbildning/ökade 

kunskaper.  

 

KOL-sjuka tillhör en känslig och utsatt grupp. De kan känna skuld för att de rökt sig till sin 

sjukdom och vill i minsta möjliga mån ligga sjukvården till last. Det är därför extra viktigt att 

i bemötande inte fördöma eller skuldbelägga patienten. 

 

Bortfallet 

Det egentliga bortfallet var 16%. Den stora skillnaden jämfört med undersökningsgruppen var 

att i bortfallsgruppen var det färre som rökte. Det kan vara en orsak till att de inte önskade 

delta i studien De hade redan gjort det som behövdes för att hindra progress av sjukdomen. En 

annan orsak till att patienterna i bortfallsgruppen valde att inte delta kunde vara att någon 

hade en svårt sjuk anhörig eller att de själva var svårt sjuka i annan sjukdom som prioriterades 

framför KOL.  

 

Orem´s egenvårdsteori 

Att livskvaliteten har ökat för patienterna i interventionsgruppen beror troligtvis på patientens 

ökade egenvårdsförmåga som är väl beskrivet av Orem (36, 37). Hon menar att otillräckliga 
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kunskaper ger ökad rädsla, ängslan och oro hos patienten. Egenvårdsundervisningen i denna 

studie har anpassats till patientens tillstånd, ålder, intellektuella kapacitet och livssituation. 

Patienten har lärt sig att egenvård är en aktiv och målinriktad handling som är nödvändigt för 

den egna hälsan. Patienterna har vidare lärt sig att använda sina förutsättningar på rätt sätt och 

att leva med och ta konsekvenserna av sin sjukdom och den behandling som behövs.  

 

Liksom Orem menar även professor Jones att det är patientens upplevelse av sjukdomen som 

är viktigt inte vad vi läkare och sjuksköterskor tror att problemen är. Till exempel dålig 

lungfunktion behöver inte betyda låg livskvalitet, men dålig lungfunktion kan bidra till 

minskad livskvalitet. (36-38, 52). 

 

Minskade symtom 

Uppsatsförfattaren tror att studiens resultat med minskade symtom i interventionsgruppen kan 

bero på att patienterna har blivit bekräftade i sin sjukdom och i sina symtom (36-38). 

Patienterna har blivit mer observanta på försämring. De har fått kunskap om hur de kan 

förebygga försämringar genom att öka sin medicinering men även genom att söka vård i tid.  

 

Patienterna har fått hjälp att optimera sin medicinska behandling och de har även kunnat se på 

spirometrikurvan om behandlingen gett effekt eller inte. Hos några patienter med svår KOL 

har lungfunktionen ökat efter insatt eller ändrad medicinering. Detta kan ha ingett hopp och 

minskat patientens upplevelse av hot. Enligt Orem är hopp och mening viktiga ingredienser 

för en god livskvalitet och det är viktigt att som distriktssköterska förmedla det (36-38). 

 

Andningsbesvärens minskade inverkan på aktivitet  

Ökad fysisk aktivitet vet man är viktigt för patienter med framförallt medelsvår KOL och kan 

i viss utsträckning kompensera förlorad lungfunktion (1-4, 7, 8, 26, 28, 29). Patienterna har 

fått uppmuntran till och information om vikten av motion och konditionsträning  

 

Kunskaper om rätt hostteknik gör att patienten lättare kan få upp slem och därmed förebygga 

infektioner och exacerbationer (7, 27). Rätt andningsteknik hjälper patienten att lättare hantera 

sina andningsbesvär framförallt vid ansträngning och förstå att andnöden i detta samband inte 

är farligt. Patienten har fått träna andningsteknik under och efter ansträngning samtidigt som 

oximetern (mäter syrekoncentrationen i blodet) suttit på fingret. Patienten har sett att med rätt 

andningsteknik så normaliseras syrekoncentrationen snabbare. Rätt andningsteknik gör att 
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patienten lättare kan hantera sina andningsbesvär och orkar på så sätt mer och klarar bättre av 

aktiviteter i sin vardag (1-4, 7-8, 28, 29, 43). 

 

Kostrådgivning 

Kostrådgivning har förekommit framförallt till patienter med svår KOL, då det är belagt att en 

alltför snabb viktminskning påskyndar sjukdomsutvecklingen (7, 30-32). Några patienter har 

fått energi och näringsdrycker utskrivet på recept och dietistkontakt har förmedlats.  

 

Minskad psykosocial inverkan 

Gemenskap och att ingå i ett sammanhang är viktigt för att bryta social isolering. Att gå med i 

hjärt-lungsjukas patientförening och träffa andra med samma sjukdom kan öka patientens 

psykiska och sociala välmående (1-4, 37).  Några av patienterna blev under deltagandet i 

studien medlemmar i hjärt-lungsjukas förening.  

 

Att få besked om en så allvarlig sjukdom som KOL kan följas av en krisreaktion. Patienter 

som behövt samtalsstöd har fått remiss till kurator.  

 

Jämförandegruppens resultat 

Patienterna i jämförande gruppen har blivit något sämre på alla de tre livskvalitets- 

variablerna vilket kan ses som normalt eftersom KOL är en progredierande sjukdom. 

Försämringen är liten och är inte statistisk säkerställd. 

 

Annan eventuell orsak till försämringen kan bero på att patienterna i jämförandegruppen inte 

har blivit omhändertagna efter att ha fått beskedet att de har KOL. Eventuell krisreaktion har 

kanske inte uppmärksammats. 

 

Uppsatsförfattaren har även upplevt att några patienter som blivit lottade till jämförande- 

gruppen har blivit besvikna på att de fått vänta på utbildningen. Detta kan också påverkat 

resultatet negativt i jämförandegruppen.  

 

Rökslutarstöd 

Rökstopp är den viktigaste åtgärden för de patienter som röker och fått diagnosen KOL. Det 

finns inte någon annan åtgärd som förhindrar progress av sjukdomen. Tashkin och Meer visar 

i sina studier att rökavvänjning vid KOL kombinerat med farmakologisk behandling och 
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psykosocial intervention har signifikant bättre resultat jämfört med bara psykosocial 

behandling eller ingen behandling alls (22, 23). 

 

Vidare så har det visats, vilket också finns beskrivet i SBU`s-rapport om rökavvänjning, att 

professionellt samtal med omfattande rådgivning och återbesök har störst effekt vid 

behandling av tobaksberoende (18, 10, 21). Uppsatsförfattaren har genom egna erfarenheter 

blivit övertygad om att spirometrin är ett mycket pedagogiskt hjälpmedel vid rökavvänjning. 

Spirometrin ökar patientens förståelse och bekräftar att den andfåddhet patienten upplever är 

sann och kan förklaras. Spirometrin visar patientens förlorade lungfunktion och kan 

tillsammans med det motiverande samtalet och eventuell läkemedelsbehandling vara basen 

för ett rökstopp.  

 

Kostnader 

Enligt Jansson med flera kostar KOL samhället 9 miljarder per år, patienter med svår KOL 

kostar samhället mer än patienter med en lindrigare form av KOL (10). Att diagnostisera, 

behandla och följa upp KOL borde därför ha en central roll i primärvårdens KOL-vård. Målet 

för dessa patienter nationellt är att minska symtom, förbättra livskvaliteten och öka den 

fysiska och sociala aktiviteten i det dagliga livet (40). 

 

Det landsting där studien genomfördes vill arbeta aktivt mot rökning och primärvården ska 

prioritera och kunna erbjuda behandling mot tobaksberoende. En förbättrad rökavvänjnings- 

verksamhet är även ett mål enligt den nationella folkhälsokommittén (41). 

 

En förutsättning för att nå upp till de nationella målen för KOL och samtidigt prioritera 

rökavvänjning är att det finns lättillgängliga spirometriresurser samt kunskaper om utförande 

och tolkning av spirometriresultat. Det kräver också en ökad satsning på sekundärprevention. 

Idag finns inte dessa resurser i det aktuella landstinget. 

 

KOL-sjuksköterskan – en underutnyttjad resurs. 

Det har inte tidigare gjorts någon utvärdering av sjuksköterskeledda KOL-mottagningar i 

primärvården. Denna studie visade skillnader av patientens livskvalitet och förmåga att sluta 

röka. Resultatet visar att enbart standard vård som patienterna fått i denna studies jämförande 

grupp inte ger någon skillnad på patienters livskvalitet och förmåga att sluta röka utan det 
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behövs ett specifikt/strukturerat omhändertagande med egenvårdsundervisning för att 

motivera patienterna till livsstilsförändringar (1-4) (bilaga 3). 

 

Projektets kliniska betydelse kan bidra till att beslut lättare kan fattas efter behovs- och 

solidaritetsprincipen, som innebär att resurserna i första hand bör fördelas till områden 

(verksamheter, individer) där behoven är störst och har störst möjlighet att göra nytta. 

 

Resultatet av projektet kan även bidra till att beslut lättare tas enligt kostnadseffektivitets- 

principen, som innebär att man vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör 

eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt mätt i hälsa och livskvalitet (25). 

 

Vården för KOL-patienter kan och bör förbättras och eftersom hypotesen har verifieras borde 

projektet praktiskt innebära att fler mottagningar startas upp och att avsatt tid för redan 

befintliga mottagningar ökas. KOL-patienterna får en bättre omvårdnad vilket leder till ökad 

livskvalitet. Nyttan blir stor både på lång och kort sikt, både för patienten och 

samhällsekonomiskt (1-4). 

 

Metoddiskussion 
Konsekvenser för patienten 

Alla patienter har blivit omhändertagna. Under studieperioden har jämförandegruppens 

patienter fått standardvård och interventionsgruppens patienter har utöver standardvård fått 

två utbildningsbesök. Skillnaden för de patienter som har inkluderats i jämförandegruppen är 

att de fått göra en spirometri utan patientutbildning. Denna spirometri har med all sannolikhet 

kommit tidigare i tiden än om de väntat på en kallelse från astma KOL-sjuksköterskan på 

respektive vårdcentral. Efter att datainsamlingen avslutats (patienterna svarat på enkäten i 

eftermätningen) har även de patienterna i jämförandegruppen fått undervisning av astma KOL 

sjuksköterskan på vårdcentral C (där studien genomfördes).  

 

Studien är väl motiverad och har inte medfört att någon som berörs av undersökningen 

kommit till psykisk eller fysisk skada. Uppsatsförfattaren har träffat studiens patienter på 

forskningstid. Tid har inte tagits från astma KOL-sjuksköterskans ordinarie arbete på 

vårdcentral C. Den utökade tiden under datainsamlingen har gjort att fler patienter fått 

möjlighet att göra en spirometriundersökning och därmed få en diagnos.  
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Fördelning av patienter från de tre vårdcentralerna 

De flesta patienterna rekryterades från vårdcentral C, den vårdcentral där studien 

genomfördes. Detta kan ses som en naturlig följd av ett aktivt sökande och en kontinuerlig 

dialog mellan astma-KOL-sjuksköterska och distriktsläkarna på denna vårdcentral. Samarbete 

mellan yrkesgrupperna är viktigt och leder till att fler KOL-patienter får diagnos. 

Distriktsläkarna blev mer observanta på eventuella KOL patienter och remitterade mer 

frekvent.  

 

Hawthorneffekt 

Det är svårt att uttala sig om jämförande gruppen kan ha påverkats positivt av deltagande i 

studien. Däremot kan man kanske med större säkerhet säga att patienterna i 

interventionsgruppen mått bra av att delta i studien, de har fått omvårdnad, omtanke, kunskap 

och möjlighet att berätta om sina symtom. Hawthorn- effekten kan ha bidragit till det positiva 

resultatet i interventionsgruppen. 

 

Hot mot den interna validiteten 

Alternativa förklaringar som kan ha påverkat resultatet kan till exempel vara artiklar om KOL 

i dagstidningar, programinslag om KOL på TV och föreläsningar om KOL arrangerat av 

intresseorganisationer.  

 

Andra bakomliggande faktorer som kan påverka undersökningsresultat är patienters allmänna 

hälsa. Exempelvis kan patienters allmänna hälsa påverkas negativt av att förlora en närstående 

och positivt av att få ett barnbarn. 

 

I SGRQ enkäten fanns en fråga hur patienten upplevde sin allmänna hälsa för närvarande. 

Resultatet visade att patienternas allmänna hälsa hade ökat något i interventionsgruppen men 

inte i jämförande gruppen. Skillnaden var inte statistisk säkerställd. Detta kan stärka tidigare 

resonemang om Hawthorneeffekten, men stärker även resonemanget om att patienternas 

allmänna hälsa inte har påverkat undersökningsresultatet.  

 

Att uppsatsförfattaren utvärderat sin egen verksamhet kan ha påverkat resultatet positivt. 

Mätinstrument som ger svar på frågeställningarna om livskvalitet (SGRQ enkäten) har hög 

reliabilitet och validitet vilket minskar denna risk. Enkäten vrider och vänder på frågorna så 

att patienten har svårt att svara till undersökarens fördel. Undersökaren har även poängterat att 
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det var patientens upplevda symtom och besvär som var betydelsefullt för undersökningens 

resultat. Vad gäller uppsatsförfattarens egna enkät så kan patienterna svarat till undersökarens 

fördel men även här har patienten uppmanats att svara sanningsenligt. Uppsatsförfattaren är 

medveten om denna risk och beaktar den vid tolkning av resultatet. 

 

Urvalsförfarandet 

Ett slumpmässigt urval kan göras på olika sätt. Det viktiga är inte metoden utan att 

tilldelningen till respektive grupp verkligen blir slumpmässig. Det slumpmässiga urvalet i 

denna studie kunde inte ha gjorts mer slumpmässigt med tanke på populationens storlek och 

den matchning som gjordes utifrån patienternas kön och KOL -sjukdomens svårighetsgrad. 

 

Eventuell exkludering 

Av de patienterna som inkluderats i studien har vissa haft en konstaterad KOL sen tidigare 

och vissa har fått KOL -diagnosen vid första besöket hos astma-KOL-sjuksköterskan. För två 

av patienterna i studien (en i vardera undersökningsgrupp) var det tveksamt om de hade rätt 

diagnos även om kriterierna på spirometrin visade att de hade KOL. Dessa två patienter kan 

ha haft något annat tillstånd av irreversibel luftvägsobstruktion. De hade aldrig rökt eller blivit 

utsatta för någon luftförorening och de hade inte alfa 1antitrypsinbrist som skulle ha kunnat 

skada deras luftvägar (24).  

 

Skulle dessa två patienter ha exkluderats ur undersökningen? Frågan diskuterades med 

medicinskt ansvarig läkare för primärvården i aktuell stad. Svaret blev att patienterna inte ska 

exkluderas med motiveringen att diagnosen var satt av läkare innan patienterna ingick i 

studien och att dessa två patienter vid detta tillfälle hade en KOL-diagnos. 

 

Enkäten konstruerad av uppsatsförfattaren 

Enkätfråga nummer sju i uppsatsförfattarens eget konstruerade frågeformulär som 

formulerades enligt följande Har du rökt men slutat? var felformulerad och skulle ersatts 

med: Har du tidigare varit rökare? Frågan har i vissa fall tolkats som om patienten tidigare 

gjort försök att sluta röka men misslyckats. För att undvika missförstånd har 

uppsatsförfattaren gjort ett förtydligande för patienten.  
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Generaliserbarhet 

Tillvägagångssättet har följt forskningsprocessens alla steg den har varit väl genomtänkt och 

fungerat väl. Materialinsamlingen har fungerat smidigt utan komplikationer, patienterna har 

kommit på sina besök. Ett fåtal patienter har blivit kallade flera gånger. Det egentliga 

bortfallet och interna bortfallet är noll. Resultaten kunde statistiskt säkerställas vilket gör dem 

trovärdiga, tillförlitliga och förhoppningsvis generaliserbara.  

 

Att det ej förekom något internt bortfall kan ses som ett resultat av att uppsatsförfattaren 

tittade igenom enkäterna (enligt manualen till SGRQ enkäten) och gett patienten möjlighet att 

komplettera ej ifyllda svar.  

 

Förslag till vidare forskning 

KOL diagnosen förorsakar samhället stora kostnader. Medelsvår och svår KOL innebär ett 

stort lidande för den som drabbats av sjukdomen. Dödligheten i KOL har ökat kraftigt. WHO 

har prioriterat KOL som en bland fyra icke smittsamma sjukdomar i världen (10, 31). 

 

Det är därför som forskning är viktigt inom detta område. Detta har varit en liten studie och 

kan ses som ett pilotprojekt. Resultatet har gett information om nyttan av KOL sjuksköterske- 

mottagningar i primärvården. Förhoppningsvis leder det till fortsatt omvårdnadsforskning 

inom samma område.  

 

Det skulle vara av intresse att replikera studien på en större population med samtliga astma 

KOL-sjuksköterskemottagningar i Dalarna. Kvalitativa djupintervjuer av KOL-patienter med 

olika utgångspunkter skulle kunna ge ytterligare information om hur dessa patienter upplever 

sin sjukdom. Studier rörande effekter av primärpreventiva åtgärder som information och 

upplysning på skolor om tobaksrökningens skadeverkningar är också angelägna 

forskningsuppgifter 
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