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Sammanfattning 

Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom(KOL) är en långsiktig sjukdom som tar tid innan 

den visar symtom. När patienten kommer och vill ha information och åtgärder för sina 

symtom har sjukdomsförloppet redan pågått ett tag. Eftersom den är långdragen är 

omvårdnadsåtgärderna olika beroende på vart i tiden man ligger i sjukdomen. År 2020 

kommer denna patientgrupp vara den tredje största i världen, finns det omvårdnadsåtgärder 

som ökar livskvalitén för denna patientgrupp? 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa resultat avseende forskning om 

omvårdnad vid kronisk obstruktiv lungsjukdom som leder till förbättrad livskvalité. 

Metod: Litteratur studie. 

Resultat: Kunskapsutbytet mellan patient och sjuksköterska: Hur viktigt det är med en klar 

och tydlig information vid möte mellan sjuksköterska och patient. Att ge stöd och trygghet: 

Viktigt att sjuksköterskan finns tillgänglig för patienten, underlätta för patienten: 

Sjuksköterskan har en viktig roll hos patienter med KOL för att förbättra deras förutsättningar 

för god livskvalité. 

Slutsats: Viktigt att skapa en tillit mellan sjuksköterskan och patienten, detta skapar trygghet 

och resulterar till en god fysisk omvårdnad. När trygghet och tillit har byggts upp mellan 

sjuksköterskan och patienten blir kommunikationen god och man kan tillsammans komma 

fram till den bästa lösningen för varje enskild patient. 

Nyckelord: KOL, Livskvalité, omvårdnadsåtgärd, sociala förhållanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a long term disease that 

takes time before it shows symptoms. When the patient comes and want information and 

measures for their symptoms, the disease process has already been going on for a while. 

Because it is lengthy nursing actions different depending on where in time lying in the 

disease. In the year of 2020 this will be the third largest patient group in the world, are there 

any nursing interventions that can increase quality of life? 

Aim: The purpose of this study was to compile results concerning research on nursing care in 

chronic obstructive pulmonary disease that leads to improve quality of life. 

Method: Literature. 

Results: Knowledge exchange between patient and nurse: How important it is with a clear 

and transparent information at the meeting between the nurse and patient. To provide support 

and trust: Important that the nurse is available for the patient. Facilitating patient: The nurse 

has an important role in patients with COPD to improve their conditions for a god quality of 

life. 

Conclusion: Important to create trust between the nurse and patient, this creates confidence 

and results to good physical care. When trust and confidence has been built between nurse 

and patient communication becomes good and we can together arrive at the best solution for 

each individual patient. 

Keyword: COPD, quality of life, Nurse intervention, daily living. 
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INLEDNING 
 

Lungsjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, (KOL) är en sjukdom som är kronisk och 

långsamt utvecklas i lungpartiet. 2006 i Sverige hade cirka 700 000 personer sjukdomen KOL 

varav cirka 2000 dog av sjukdomen. KOL upptäcktes 1964 och det var början på en 

klassifikation av lungsjukdomar. KOL är en sjukdom som skapar ett stort omvårdnadsbehov 

allt efter vad det lider. Patienter med kroniska sjukdomar är högförbrukare av sjukhusvård 

som ofta är oplanerad, sjuksköterskan har en nyckelroll hos dessa patientgrupper för att 

förbättra och uppehålla hälsan hos patienterna. Sjuksköterskan är den person som har den 

mesta kontakten med patienten och sköter kontakterna mellan patientens olika vårdnivåer. Att 

utbilda och informera patienten om sjukdomen var av stor betydelse för att öka kunskapen hos 

patienterna. I och med det ökade också förtroendet mellan patient och sjuksköterska, 

livskvalitén ökade hos patienten då den kände att den kunde vara delaktig i sitt eget vårdande. 

Det är viktigt att lägga stor vikt på att kommunicera mellan patient och sjuksköterska, när 

man använde sig av( St George`s Respiratory Questionaire) som är ett sjukdomsspecifikt 

formulär gick det att påvisa att, den goda effekten hos en sjuksköterskeledd patientutbildning 

hos patienter med KOL visade på förbättringar i andningsteknik, livskvalité, psykiska 

välmående och ökad fysisk aktivitet År 2020 kommer denna patientgrupp vara den tredje 

största i världen, finns det omvårdnadsåtgärder som ökar livskvalitén för denna patientgrupp? 

Enligt World Health Organisation (WHO) kommer KOL då att rankas som tredje vanligaste 

dödsorsaken(WHO, 2015). 

 

BAKGRUND 

KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM 
 

KOL utvecklas långsamt och förändrar under tiden behovet av omvårdnad, en del patienter 

kan leva med sjukdomstillståndet utan att ens veta om att de har den. Eftersom KOL är ett 

kroniskt tillstånd så kommer sjukdomen inte att gå tillbaka, endast lindras, därför kallas denna 

sjukdom för en kronisk sjukdom (Lindskog, 2014). I nuläget finns det inget botemedel mot 

KOL, men att få en bra omvårdnad som åtgärd kan patienten och även anhöriga känna sig i 

gott skick och ha den livskvalité som önskas (Fraser, Kee & Minick, 2006). En medicinsk 



åtgärd som brukar sättas in när sjukdomen funnits med patienten ett tag är syrgas som 

inhalation. Detta för att koncentrationen av syre ska öka i blodet och syresätta patientens 

muskulatur och organ men även andra inhalationsläkemedel kan sättas in som vidgar luftrören 

så in/utandning blir enklare (Socialstyrelsen, 2014). KOL ökar i världen och det är främst på 

grund av rökning, det enda sättet att minska risken att få sjukdomen eller att utveckla den är 

att sluta röka(Larsson & Gilljan, 2006). 

De fyra olika stadierna och diagnostisering 
 

KOL är en progredierande sjukdom och delas därför in i fyra olika stadier, från tidigt 

stadium/lindrig KOL; “stadie ett”, till sent stadie/allvarlig KOL “stadie fyra”. Diagnos och 

stadie av sjukdomen ställs genom påvisande av luftvägsobstruktion via ett utandningstest, s.k. 

spirometri, där den exspiratoriska volymen i förhållande till lungornas totala volym, beräknas.  

Hänsyn tas till normal nedsättning av lungornas funktion på grund av ålder och skall alltid 

utföras efter luftrörsvidgande behandling. Ju lägre exspiratorisk volym, ju gravare sjukdom 

och desto senare stadie av sjukdomen. I stadie ett och i början av stadie två märker patienten 

knappast någonting utöver rökhostan, mer än upplevd andfåddhet vid ansträngning. Med 

anledning av detta söker fler vård mycket senare i förloppet, vilket gör att det finns en klar 

underdiagnostisering av förekomsten av KOL i de tidiga stadierna, man talar om att endast 40 

% av alla patienter med KOL är kända av sjukvården. I slutet av stadie två/början av stadie tre 

börjar patienterna få sådana problem med andfåddhet och/eller sin bronkit att kontakt med 

vården är ett måste och i slutet av stadie fyra är symtomen handikappande och patienten är 

ofta knutna till hemmet.(Socialstyrelsen, 2014). På grund av det otillräckliga utbytet av gaser i 

lungorna kommer patienter i stadie tre men framförallt stadie fyra av sjukdomen, att ha 

kroniskt låg syresättning av blodet, något som kan och bör konstateras och monitoreras med 

hjälp av artärgasmätning vid diagnostisering(Ericson & Ericson, 2014). 

Symtom och patientens upplevelse 
 

Patienter med KOL uppvisar en lång rad symtom som härrör från bland annat luftvägarna 

(infektioner, nedsatt lungfunktion, sömnapnéer) men även andra symtom som depression-

studier visar att upp emot 50 % av alla patienter med KOL lider av ångest och/eller 

depression, benskörhet och nedsatt muskelfunktion(Mikkelsen,Middelboe,Pisinger & Stage, 

2004).  Ett annat stort problem för dessa patienter är nutritionsstatus, vilket tillskrivs det 

faktum att hos en frisk person motsvarar den mängd energi som går åt till att andas till två 



procent av beräknad daglig energiförbrukning, hos personer med KOL i stadie fyra kan uppgå 

till hela 20 %.  Problemet förstärks av det faktum att lungorna ökar i storlek och kommer att 

trycka på magsäcken och gör det svårt för patienten att få i sig tillräcklig mängd energi för att 

täcka dagsbehovet. Avmagringen i sig ökar också mortaliteten, där redan ett Body Mass Index 

mindre än 22 visat ge försämrad prognos. I spåren av problematiken med nutrition och 

avmagring följer risken för trycksår, förstärkt av det faktum att denna patientgrupp till stor del 

är rökare och därmed har kärlpåverkan, vilket ytterligare ökar risken för trycksår 

(http://www.hjartochlungfonden.se). Patienterna med KOL har en komplex sjukdomsbild 

vilket också visar sig i att det finns ett ökat statistiskt samband till tio andra kroniska 

sjukdomar t.ex. ishemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, osteoporos, anemi, cancer, depression och 

diabetes. Bidragande orsak att utveckla dessa sjukdomar är den inflammatoriska process som 

uppstår i samband med att KOL utvecklas, jämfört med normalpopulationen, så kallad ko 

morbiditet(Garcia et al., 2006). 

Patienter med andningssvårigheter 
 

Individer som har andningssvårigheter och framförallt vid KOL, känner en stressad känsla när 

andningen inte fungerar som den brukar och där finns det ett samband mellan att ha kontrollen 

över andningen och sitt eget mående (West, 2011). När KOL-symtom träder fram genom att 

slemhinnan sväller upp och täpper andningsvägen vilket kan leda till att patienten får 

andningssvårigheter, det är svårare att andas eftersom luftvägarna är mindre och rörligheten i 

lungorna blir sämre och in/utandning blir därför ansträngande. Därför är det viktigt att 

andningen fungerar för patienten annars blir det syrebrist i kroppens vävnader och 

system(Ericson & Ericson, 2012). Har patienten inte kontroll över sin andning kommer 

begränsningar i det dagliga livet att öka och bli sämre. Rent fysiskt kommer patienten bli 

progressivt försämrad och den psykiska känslan påverkas negativt eftersom patienten får en 

stressad känsla av att inte kunna få i sig den mängd syre den önskar, och då kan en känsla av 

hopplöshet i livet skapas hos patienten (Robinson, 2005). 

Att ha KOL påverkar patientens fysiska förmåga som också stör vardagslivet, det kan t.ex. bli 

svårigheter att ens ta sig upp för en trapp som tidigare varit enkelt och det är inte bara den 

fysiska delen som blir ett bekymmer, även sömnen påverkas då andningen blir för svår och 

den utsatte stressar upp sig. Patienten får ofta känslan av att inte ha egen kontroll över sin 

andning, så det är väldigt viktig att patienten får förklarat för vilka åtgärder av sin livsstil som 

ska ändras för att det ska bli så pass enkelt som möjligt för denne (socialstyrelsen, 2014). 



Att informera patienten 
 

När patienten kommer och vill ha information och åtgärder för sina symtom har 

sjukdomsförloppet redan pågått ett tag. Eftersom den är långdragen är omvårdnadsåtgärderna 

olika beroende på vart i sjukdomens allvarsgrad patienten befinner sig (Ericson & Ericson, 

2012). I de första stegen av KOL räcker det att ge information mellan sjuksköterska/läkare 

och patienten där livsstilsförändringar och symtom/behandling tas upp för att patienten ska 

vara så pass förberedd som möjligt (Lundh, Rosenhall & Törnkvist, 2006). Störst utmaning är 

det för sjuksköterskan/läkaren att ge undervisning och att rätt information ska komma fram till 

patienten, det är ett viktigt stöd för patienten som ska ta sina beslut. Det är beroende på vilken 

undervisning patienten får av sjukvården som avgör om patienten får ett gott välmående 

(Boehmke & Brown, 2006). Enligt Eriksson (2014) är kontakten mellan sjuksköterska/läkare 

och patienten är grunden av vårdprocessen eftersom patienten är beroende av sjukvårdens 

hjälp och är hjälplös så en relation mellan sjukvården och patienten är viktig och att patienten 

ska ha möjlighet att kunna yttra sig om sina behov och problem. 

Sluta den aktiva/passiva rökningen 

 

De flesta personer som får diagnosen KOL är personer som är rökare. Det är energikrävande 

att försöka sluta men det finns hjälp att erbjudas för den som vill, t.ex. sluta röka linjen eller 

att ta produkter som ersätter nikotinbehovet. Det är viktigt att få patienten att fortsätta med sitt 

rökstopp (Larsson & Gilljan, 2006). Att motivera patienten till rökstopp är avgörande om 

patienten har kroniskt obstruktiv lungsjukdom, eftersom att dra ned/sluta röka kommer att 

påverka sjukdomsförloppet på ett gynnsamt sätt. Vårdcentral och sjukhus måste erbjuda 

patienten hjälp att dra ned på rökning, det är en stor utmaning för vårdgivaren. 

Livsstilsförändringar är ofta svåra att genomföra, det är något som vårdgivaren får ha i åtanke 

hos denna patientgrupp då det gäller att sluta röka som oftast är ett svårt steg att ta. Ge 

information om de positiva effekterna av ett rökstopp och konsekvenserna för vad fortsatt 

rökning gör för sjukdomen (Burkett, 2006). Patienten kan ha svårigheter att sluta röka trots att 

patienten vill, därför med hjälp av den ansvariga sjuksköterskan kan man lägga upp en 

livsförändringsplan där man ger råd och stöttar patienten och ser till att patienten verkligen 

följer sina planer (Socialstyrelsen, 2014). 



 

Omvårdnadsteori – perspektiv 
 

Vårdandet i sin helhet handlar om relation mellan två personer, till exempel sjuksköterskan 

och patienten, det handlar om att få en bekräftelse att man finns. Eriksson baserar sin tro på 

omvårdnaden med begreppen ”tro, hopp och kärlek”, ett exempel på ”tron” är att patienten får 

en känsla av förtroende till den behandlingsmetod som ges. ”Hoppet” är vad patienten anser 

själv som värdefullt och ”kärlek” är omtanken till medmänniskan. Att drabbas av en kronisk 

sjukdom innebär en förändrad livssituation och livslång behandling som kan skapa ett 

livslidande (Eriksson, 2014). Livslidande innefattar hela människans livssituation, där 

sjukdom och ohälsa förändrar eller helt tar bort saker i en människas liv som tidigare varit 

självklara. Eriksson (2014) beskriver att förlusten av att kunna fullfölja sina sociala uppdrag 

försvinner. Då livslidande skapas vid en påtvingad förändring av en människas livssituation 

och existens, behövs det ofta mycket tid och utrymme för att finna ett nytt 

meningssammanhang. I det dagliga arbetet bör man sträva efter att undvika onödigt lidande 

och lindra det lidande som inte kan elimineras (Eriksson, 2014). Sjuksköterskan har som mål 

att ge patienten en välbefinnande känsla i själen. Välbefinnandet har en inverkan på 

utvecklingen hos patienten samt en helande effekt (Eriksson, 2014). Enligt Eriksson (2014) så 

behöver individer en form av mänskligt stöd för att må bra, som hon då beskriver med en 

vårdprocess, och detta perspektiv fungerar väldigt bra när det inte finns något botemedel, som 

vid KOL. En förutsättning för detta är en bra vårdkultur där vårdtagaren känner sig 

respekterad och vårdad. En god omvårdnad ska utföras med värdighet och respekt, personen 

som vårdas ska inte fördömas eller kränkas. Att se varje person som en unik individ är 

betydelsefullt i vårdandet. Alla har olika förutsättningar, en unik livsvärld och hanterar 

situationer olika och därmed även sitt lidande. 

 

Livskvalité 

 

WHO beskriver att livskvalité är ett mått sammansatt av individens egen värdering av sin 

fysiska, psykiska och det sociala välbefinnandet. I början av 1990 kom WHO med en 

definition av livskvalité som lyder enligt följande: ” Det är en definition som belyser det 

faktum att livskvalité är ett subjektivt och multidimensionellt begrepp som innefattar både 

positiva och negativa aspekter av livet”. Det är inte enbart hälsan som har betydelse för 



livskvalitén utan flera andra delar i tillvaron spelar naturligtvis roll så som: familj, umgänge, 

arbete, fritid, ekonomi och så vidare. Hälsorelaterad livskvalité omfattas av dem aspekter som 

påverkas av hälsan, detta är av intresse när man vill utreda effekterna av 

omvårdnadsåtgärderna hos patienternas livskvalité och inte bara symtomlindringen. Ett 

formulär som visat sig vara framgångsrikt hos patienter med kroniska sjukdomar är St. 

George`s Respiratory Questionnarie som är ett sjukdomsspecifikt formulär som kan mäta 

förbättringar av livskvalité(SBU) 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa resultat avseende forskning om omvårdnad 

vid kronisk obstruktiv lungsjukdom som leder till förbättrad livskvalité. 

Frågeställningar 
 

* Vilka omvårdnadsåtgärder leder till effekt avseende livskvalité för patienter med KOL? 

 

METOD 

Design 
 

Vetenskapliga artiklar som har använts i arbetet är både kvantitativa/ kvalitativa artiklar, de är 

av primärkällor (Polit & Beck, 2011). De vetenskapliga artiklarna är skrivna på engelska eller 

svenska och är publicerade mellan 2005 – 2015 för att få ett så relevant svar som möjligt. 

Urval av litteratur 
 

Urvalet av vetenskapliga artiklar började med att alla titlar lästes med valda sökord, vid 

relevant titel lästes även abstraktet, innehållet, om abstraktet inte fanns med i artikeln ströks 

den. Alla vetenskapliga artiklar som hittades fanns tillgängliga i Cinahl och Pubmed databas. 

Se tabell 1. Av dessa vetenskapliga artiklar svarade 15stycken på de frågeställningarna/syfte 

(som tagits fram) 

Värdering av artiklarnas kvalitet 
 

Valda artiklar analyserades utifrån en modifierad granskningsmall av Willman, Stoltzs och 

Bahtsevani (2006) för att få en kvalitetsbedömning för kvalitativ/kvantitativa artiklar. Detta 



gjordes för att värdera artiklarna genom att sätta höga/låga poäng på dem, där den maximala 

poängen för kvantitativa artiklar är 29 poäng och för kvalitativa artiklar 25 poäng (Willman et 

al., 2006). 

Tillvägagångssätt 
 

Författarna sökte vetenskapliga artiklar genom databaserna Cinahl och Pubmed. Artiklarna 

söktes genom att använda sökorden: COPD, quality of life ,Nurse intervention, daily living. 

Detta för att få så pass relevanta artiklar som möjligt som kan kopplas till arbetes 

syfte/frågeställningar. Arbetet handlar om patienter med andningssvårigheter som har KOL 

och COPD användes som grundläggande som sökord och söktes senare tillsammans med 

andra sökorden, quality of life ,nurse intervention. Dessa sökord tillsammans gjorde det 

möjligt att hitta de artiklar som behövdes. Cinahl och Pubmed är databaser som innehåller 

omvårdnadsforskning. 

Analys 
 

Alla valda vetenskapliga artiklar granskades enligt Friberg (2006).  Alla vetenskapliga artiklar 

lades i ordning från 1 – 15. Författarna läste både enskilt och tillsammans ett antal gånger för 

att få en helhet över artiklarna samt jämföra resultaten tillsammans för att kunna granska 

skillnader och likheter. Det som var relevant markerades för att kunna svara på arbetes 

frågeställningar/syfte. Utifrån artiklarna som valdes så var det följande kategorier som var 

återkommande: Information från sjuksköterska till patient, att ge stöd och trygghet, att 

underlätta för patienten och aktiv livsstilsförändring. 

Forskningsetiska aspekter 
 

Detta är en litteraturstudie vilket betyder att kontakt med etisk nämnd icke varit nödvändig. 

Författarna har granskat och återgivit resultatet på ett sådant sätt att den engelska betydelsen i 

orden icke har förvrängts. Författarna till detta arbete har strävat efter att återge materialet så 

fördomsfritt som möjligt. Författarna har även förhållit sig till de etiska riktlinjerna för 

omvårdnadsforskning i Norden (Vård i Norden, 2003). 

RESULTAT 
 

Resultatet presenteras i fyra huvudkategorier. 



 

• Information från sjuksköterska till patient 

• Att ge stöd och trygghet 

• Underlätta för patienten 

• Aktiv livsstilsförändring  

 

Information från sjuksköterska till patient 
 

Att patienterna har brist på kunskap är ett av de större problemen för en individ som har KOL. 

Eftersom patienten vill veta mera om sjukdomen och vad det innebär, det kan vara frågor om 

hur sjukdomen uppstod och hur framtiden kommer att se ut för den drabbade, även hur 

andningen ter sig i framtiden. Patienten behöver få kontroll över sitt liv genom att få kunskap 

om sjukdomen. Individanpassad information är viktig i denna patientgrupp, den skall vara lätt 

att förstå och följa eftersom patienten ofta uppfattar den informationen som ges inte är rakt på 

sak utan är för svår att följa (Fraser, Kee & Minick, 2006; Robinsson, 2005). 

” It`s easier to live life if i know what I`m fighting” (Robinson, 2005). 

Det framkommer också att det är viktigt för sjuksköterskorna att använda flertalet olika 

kunskaper. Att ge information och stötta patienterna kontinuerligt är mycket viktigt för att inte 

det dagliga livet skall påverkas negativt. Något mer som är viktigt är att det skall vara lätt att 

få tag på sjuksköterskan via telefon, KOL patienterna kan uppleva dagar då de mår sämre med 

ångest som är relaterad till sjukdomen och då kan det räcka med att få prata med sjukvården 

via telefon för att bespara patienten en resa till sjukhuset (Synnöve & Walstad, 2013). Med 

hjälp av tillgänglig information om hur till exempel andnöd kan hävas med icke-

farmakologiska åtgärder kan patienten känna sig trygg och det fungerar väldigt bra, det är en 

trygghet att känna att man själv kan reducera den otäcka känslan som uppstår vid 

andnöd(Robinson, 2005: Stellard, 2007). Att utbilda och informera patienten om sjukdomen 

var av stor betydelse för att öka kunskapen hos patienterna. I och med det ökade också 

förtroendet mellan patient och sjuksköterska, livskvalitén ökade hos patienten då den kände 

att den kunde vara delaktig i sitt eget vårdande. Det är viktigt att lägga stor vikt på att 

kommunicera mellan patient och sjuksköterska(Lundh, Rosenhall & Törnkvist, 2006). Enligt 

Wang, Zang, Bai & Zhang (2014) kan HBM (Health Believe Model) användas för att förklara 

förutsagda hälsorelaterade beteenden, få patienten delaktig och förstående om sin sjukdom för 



att på det sättet må så bra som möjligt i sin sjukdom. HBM utvecklades under 50-talet och är 

idag en av de mest kända och använda teorierna inom hälsobeteendeforskning. KOL-individer 

som testat HBM har minskat sin andnöd och förbättrat sin fysiska tolerans. Överföring av 

information till patienter har en stark betydelse, det är sjuksköterskans ansvar att se till att 

patienten har den kunskap och information som behövs, det kan vara information om hur 

patienten ska hantera sitt liv och att leva med KOL. Det är också viktigt att informera att visa 

effekterna av inaktivitet som oftast blir för denna patientgrupp, då det påverkar den sociala 

komponenten eftersom man blir bunden till sitt hem(Gardiner, Gott, Payne, Small & Barnes, 

2009). 

Att ge stöd och trygghet 
 

Efraimsson, Hillervik och Ehrenberg, (2008) visar att professionell rådgivning med upprepade 

besök har positiv effekt på denna patientgrupp. I och med att man använde sig av( St George`s 

Respiratory Questionaire) som är ett sjukdomsspecifikt formulär gick det att påvisa en 

förbättrad livskvalité med en förbättrad fysisk aktivitet och psykiskt mående. Det 

strukturerade utbildningsmaterialet som användes leder till en bättre följsamhet i patientens 

förståelse om sin sjukdom, vilket då leder till att patienten i ett tidigare stadie känner av 

försämring i sin sjukdom och då kan ändra på sina omvårdnadsåtgärder. Jämför man med den 

konventionella vården där patienten följs av sin läkare inriktar sig oftast behandlingarna 

medicinskt och försämringar i sjukdomstillståndet skapar mer sjukhusbesök. Vilket då betyder 

att programmet leder till förbättrat fysiskt och psykiskt välmående. Patienterna som deltog i 

studien fick motivationssamtal om hur patienten kunde gå tillväga för att förbättra sina värden 

i sjukdomen.  

Innehållet i utbildningen var: 

• En beskrivning av hur sjukdomen påverkar luftvägar och lungor. 

• Hur man mäter varje patientens lungfunktion. 

• Optimerar inhalationsläkemedlen, och då lära patienten korrekt inhalationsteknik. 

• Förklara för patienten när, och varför patienten skall ta sina läkemedel. 

• Motiverande samtal med patienten som förklarar hur viktigt det är med rökstopp. 

• Att mäta syresättningen före och efter ansträngning. 

• Bedöma och undervisa andningsteknik i både vila och ansträngning, där patienten 

instrueras hur man hanterar andningen vid upplevd andningspåverkan. 



• Samtal om fysisk aktivitet och övningar. 

• Rådgivning i infektionsförebyggande 

• Dietistkontakt 

 

Resultatet påvisar den goda effekten hos en sjuksköterskeledd patientutbildning hos 

patienterna med KOL. Patienterna upplevde en förbättring i andningsteknik, livskvalité, 

psykiska välmående och ökad fysisk aktivitet (Efraimsson et al. 2008). Enligt Jensen, Vedelö 

och Lomborg, (2013) kommer de även fram till att sjuksköterskans sätt att agera är av stor 

betydelse, här gäller det att inte angripa patienten och forcera fram ett resultat. En bra 

omvårdnadsplan är viktig runt patienten för att en god omvårdnad ska uppstå, sjuksköterskan 

ska därför med hjälp av tidigare erfarenheter arbeta fram en plan runt patienterna. För att få en 

väl fungerande omvårdnadsplan är det viktigt att lyssna till patienternas önskemål (Kara, 

2007). Enligt Lomborg och Kirkevold, (2005) kan det underlätta för patienten med svår 

andnöd att berätta hur det känns för personer i dess omgivning, och det leder till att individen 

får mer hjälp och förståelse i sin sjukdom. Desto mer regelbunden kontakt mellan 

sjuksköterska och patient ju större förtroende kommer det att bli, sjuksköterskan har en viktig 

roll i patientens omvårdnad och det är viktigt att hålla kontakt ofta. Det gör att förtroendet 

ökar för sjuksköterskan och patienten känner sig tryggare vilket leder till en ökad livskvalité, 

detta leder i sin tur till att patienten är mer motiverad att följa sjuksköterskans råd och 

omvårdnadsplanen, de känner sig mer kapabla till att slutföra planen (Hardy, Scanlan & 

Rogers, 2014). Enligt Jensen et al. (2013) är kontakten mellan sjuksköterskan och patienten 

viktig, en grundläggande förändring som upplevdes var känslan av ett gemensamt projekt, 

som fokuserade på den patientcentrerade vården. 

 

Underlätta för patienten 
 

Sjuksköterskan är även den som arbetar med att hjälpa patienten med att upprätthålla hälsa. I 

denna studie framkommer att upplevelse av hälsa förbättras, mindre depression och ångest, 

färre sjukhusbesök med inläggning (Sutherland & Hayter, 2009).  Genom att titta på varje 

individs förutsättningar och därefter komma med tips och undervisa hur patienterna kan gå 

tillväga för att klara av de dagliga rutinerna på ett sätt som inte är så påfrestande för 

patienterna med KOL. Att använda sig av den patientcentrerade vården som använts i denna 



studie var mycket uppskattad hos patienterna och sjuksköterskorna (Jensen et al. 2013). Enligt 

Synnöve & Walstad (2013) är det viktigt för individerna att lätt kunna komma i kontakt med 

sjuksköterskorna dygnet runt för att bespara patienten en resa till sjukhuset. Genom att med 

hjälp av vad sjuksköterskorna tidigare varit med om kan de använda sin erfarenhet för arbeta 

fram en god omvårdnadsplan åt patienten med KOL, där det är viktigt att lyssna på patienten 

och utgå från deras önskemål och gör en god plan (Kara, 2007). Det är viktigt att underlätta 

för patienten som har KOL eftersom den fysiska hälsan påverkas, som ger andfåddhet, fysisk 

försämring, hopplöshet och ångest hos patienten. Det är därför viktigt att lägga upp en plan 

som underlättar, både mentalt och fysiskt hos patienten (Hu & Meek, 2005). Patienten som 

lider av KOL går genom flera faser i sjukdomsförloppet och det är väldigt viktigt att hålla 

patienten informerad om detta, kring vad som är aktuellt och vad som sker i framtiden. 

Patientundervisning är viktigt under hela sjukdomsförloppet kring symtom och 

livsstilsförändring och skall ges kontinuerligt (Addington-Hall, Edmonds, Elkington, & 

Higgs, 2005). 

Aktiv livsstilsförändring 
 

Enligt Wang et al.(2014) var det väldigt vanligt förekommande att emotionella problem och 

fysiska problem uppstod på grund av sjukdomen KOL. Detta på grund av att familjelivet 

påverkats och att det var så svårt att sluta röka, att ta sig ur sitt beroende, och den skuld den 

deltagande kände. Bättre kommunikation mellan sjuksköterska och patient ökade livskvalité 

och att få hjälp att sluta röka, informationen kring diagnos, prognos och andningsteknik ökade 

också livskvalitén. Robinson(2005) beskriver hur viktigt det är att ändra livsstil som till 

exempel rökstopp när man får diagnosen KOL, det kan vara livsavgörande i längden. Effekten 

på andningen blir bättre om kost och motionen ändras. Att ha en god andningsteknik har stor 

inverkan på patientens livskvalité, patienten bör uppmuntras att delta i en livsstilsförändring 

och i långsiktigt tänkande. Efraimsson et al.(2008) beskriver att uppföljning av patienternas 

hälsa ökar livskvalitén betydligt. Patienterna känner sig då sedda och känner att de behandlas 

med respekt, men att just enbart den konventionella vården ensamt inte har något större 

påverkan, utan det bör finnas olika vårdaktörer inblandade för att livskvalitén ska bli bra. Det 

krävs ett strukturerat program med egenvårdsutbildning så att patienterna kan göra så mycket 

som möjligt själva hemma, och som motiverar patienterna till en förändrad livsstil. Det är 

viktigt att finnas tillgänglig för patienten, och att lägga tiden på patienten, detta leder till att 

patienten kommer att ha förutsättning att ändra sin livsstil långsiktigt. Wang et al.(2014) 



beskriver hur HBM har en god effekt på patienten som då får en bättre förståelse för 

sjukdomen KOL, sjukdomsförloppet blir då inte lika svårt. HBM metoden skapar 

förutsättningar till livsstilsförändringar, där bland annat andningen blir bättre, man får lära sig 

leva med sjukdomen KOL, även andra faktorer som kost, livsstil, motion och teknik för 

andningen. 

 

DISKUSSION 
 

Resultatet som framkommer i vår litteraturstudie visar att kommunikationen mellan patient 

och sjuksköterska är ett av de viktigaste verktygen för att skapa en förbättrad livskvalité för 

patienter med KOL. Patienterna som får adekvat utbildning om sin sjukdom har färre 

inneliggande vårddygn på sjukhuset. Kontinuitet och trygghet är också viktigt hos denna 

patientgrupp, att få ha samma sjuksköterska vid kontakt med vården, och att tillgängligheten 

är god, skapar mindre ångest och färre sjukhusbesök. Livsstilsförändring är av stor vikt för 

dessa patienter och om kontinuitet finns med från start har målgruppen lättare att tillexempel 

sluta röka och ändra sin kost. 

Resultatdiskussion 
 

Grunden i omvårdnad är kontakten mellan sjuksköterska och patient, därför är en god 

kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan viktig så att en bra relation bildas, därför 

är regelbunden kontakt viktig. Sjuksköterskan ska visa intresse för patienten för att en god 

relation ska bildas och få en helhet av patientens situation (Eriksson, 2014). Resultatet som 

framkommer i denna studie stämmer väl överens med tidigare forskning. I de artiklar som 

författarna använde var resultaten likvärdiga. Det som har fått störst plats i resultaten hos 

artiklarna har varit kommunikation mellan sjuksköterska och patient, författarna delar åsikten 

av hur viktigt det är med att det finns god kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

för att det skall kunna bedrivas en god omvårdnad för patienten. Tillit och trygghet är också 

två viktiga nycklar som måste finnas för att kunna skapa en god vård. Sjuksköterskans roll i 

den informativa vården är av stor betydelse för att kunna ge patienten möjlighet till en god 

livskvalité.  Tillgänglighet och stöttning skapar trygghet för dessa patienter som i sin tur 

minskar perioderna med ångest som ofta leder till sjukhusbesök. Desto större kunskap 

patienten sitter på ju högre känsla av kontroll av sin sjukdom kommer patienten få, detta leder 



till att livskvalité ökar ju större kontroll patienten innehar (Robinson, 2005). Patienten blir 

orolig och får en otrygg känsla när framtiden är okänd, sjuksköterskan bör berätta och 

informera kring sjukdomen, det är viktigt att patienten accepterar sin sjukdom (Fraser et al. 

2006). Att lära ut och coacha patienterna kontinuerligt är av stor vikt för att få patienten att nå 

upp till sin maximala nivå av livskvalité. Något mer som är viktigt är att det skall vara lätt att 

få tag på sjuksköterskan via telefon, KOL-patienten kan uppleva dagar då denne mår sämre, 

med ångest som är relaterad till sjukdomen och då kan det räcka med att få prata med 

sjukvården via telefon, för att bespara patienten en resa till sjukhuset (Synnöve & Walstad, 

20013). Det är viktigt att skapa en tillit mellan sjuksköterskan och patienten, detta skapar 

trygghet och resulterar till att den fysiska omvårdnaden går åt positivt riktning, när trygghet 

och tillit har byggs upp mellan sjuksköterskan och patienten blir kommunikationen god och 

man kan tillsammans komma fram till den bästa lösningen för just den patienten (Lundh, 

Rosenhall & Törnkvist, 2006). Enligt Efraimsson et al. (2008) har sjuksköterskan redan idag 

en viktig roll i vården av KOL-patienterna, och skulle kunna ha en ännu större betydelse om 

det fanns fler sjuksköterskor som hade strukturerade utbildningsprogram att använda sig av 

för omvårdnaden av patienterna i hemmet, och på vårdcentralen. Här visar man att 

professionell rådgivning med upprepade besök har positiv effekt på denna patientgrupp. Det 

strukturerade utbildningsmaterialet som används leder till en bättre följsamhet i patientens 

förståelse för sin sjukdom, vilket då leder till att patienten i ett tidigare stadie känner av 

försämringen i sin sjukdom, och då kan patienten ändra på sina omvårdnadsåtgärder. 

Lomborg och Kirkevold (2005) beskriver att en god kommunikation är viktig för den 

psykiska hälsan hos patienten, att skapa trygghet och tillit mellan sjuksköterska och patient 

spelar stor roll. Att inte kunna andas skapar panik och det äringen behaglig känsla, därför är 

kommunikationen viktig för att tillsammans komma fram till en god lösning som passar just 

den patienten. Genom att ha en god relation och kommunikation kan patienten få rätt 

information som behövs vid andning och stöttning, det går även att samarbeta med anhöriga 

och tillsammans komma fram till en god lösning. Kara (2007) skriver att genom att med hjälp 

av vad sjuksköterskorna tidigare varit med om kan de använda sin erfarenhet för att arbeta 

fram en god omvårdnadsplan åt patienten med KOL, där det är viktigt att lyssna på patienten 

och utgå från deras önskemål och göra en god plan. Wang et al.(2014) beskriver hur HBM har 

en god effekt på patienten som då får en bättre förståelse för sjukdomen KOL, 

sjukdomsförloppet blir då inte lika svårt. HBM metoden skapar förutsättningar till 

livsstilsförändring, där bland annat andningen blir bättre, man får lära sig leva med KOL, 

även andra faktorer som t.ex. kost, livsstil, motion och teknik för andningen. 



Metoddiskussion 
 

Fördelarna med att göra en litteraturstudie av uppsatsen var att författarna fick en överblick 

över det valda ämnet, trots studierna var från olika delar av världen var resultatet snarlikt. En 

litteraturstudie ger ett bredare perspektiv på valda ämnesområdet. Författarna utgick efter 

Forsberg och Wengströms (2008)  urvalsprocess där de delar upp processen i flera delar. 

Första delen är att undersöka aktuellt område och sökord. Vi valde att försöka hitta 

omvårdnadsåtgärder för patienter med KOL. Sökträffarna på artiklarna var många och kan 

självklart ha påverkats om man tagit andra sökord eller att tagit ett specifikt område inom 

omvårdnadsåtgärder. Det fanns många artiklar skrivna om omvårdnadsåtgärder hos patienter 

med KOL, de vetenskapliga artiklar som valdes ut fick vara inom publicerings intervall 2005-

2015, för att få aktuell grund. När vi sökte artiklar i databaserna dyker titeln upp och vi utgick 

efter syftet när vi valde artiklar och de som inte hörde till syftet valdes bort, men stämde titeln 

bra så lästes abstraktet enskilt och tillsammans. Enligt Backman (2008) så ska en vetenskaplig 

artikel innehålla titel, ISSN nummer, tidskrift, språk och abstrakt så eftersom vi utgick efter 

Backman (2008) gjorde det att väldigt många vetenskapliga artiklar fick sållas bort eftersom 

dem inte uppfyllde kraven. 

Slutsatser 
 

Forskningsresultaten som visas i artiklarna vi studerat visar att individer som lider av KOL är 

en patientgrupp som gynnas av mer information än den som används idag. Patienterna som 

deltagit i de olika studier vi granskat har alla blivit förbättrade i sin sjukdom av den 

information som tillhandahållits. Kontinuitet, samtal och information är mycket viktigt för 

patienter med KOL, om sjukvården kan förbättra dessa punkter leder det till: färre 

sjukhusbesök, ökad livskvalité och inte lika stort behov av inneliggande vård. Behov av 

fortsatt forskning är nödvändig eftersom det visas resultat att livskvalitén ökar och 

sjukhusbesöken minskar, det finns fortfarande mycket att göra för denna patientgrupp och 

forskningen som görs är av största vikt för dem. Sjuksköterskan har en betydande roll för 

denna patientgrupp eftersom de är en nyckelperson i mötet med patienten. Det är 

sjuksköterskan som sköter samtalen och undervisningen och står för den viktiga omvårdnaden 

som denna patientgrupp så väl behöver. 



 

Studiens kliniska betydelser för samhället samt etiska aspekter 
 

Resultatet av tidigare forskning har stor betydelse för patienterna som lider av sjukdomen 

KOL, dessa resultat skulle komma till stor fördel för sjuksköterskorna samt patienterna om 

det skulle komma ut i verksamheterna idag.  Eftersom forskningen redan nu visar på 

samhällsvinster med mindre behov av sjukhusvård och ökad livskvalité är det viktigt att 

implantera dessa resultat i samhället eftersom dem som drabbas av KOL kommer att öka 

enligt WHO.   
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Tabell 1 – sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare Titel Syfte Design Resultat Kvalitetsgrad 

Efraimsson, 
Hillervik, 
Ehrenberg, 

2008 

Sverige 

Effects of COPD 
self-care 
management 
education at a nurse-
led primary health 
care clinic. 

Att visa att en 
sjuksköterskeutbildnings 
program är viktigt för att 
öka livskvalité hos 
individer med KOL. 

Kvantitativ Sjuksköterskan har 
en viktig roll i 
vården för denna 
patientgrupp och 
skulle kunna ha en 
större betydelse om 
det fans fler 
sjuksköterskor som 
hade dessa 
utbildningsprogram 
att använda sig av för 
patienter I hemmet. 

88% 

Elkington,  

Addington, 

Edmonds, 

2005 

UK 

 

The healthcare 
needs of chronic 
obstructive 
pulmonary disease 
patients in the last 
year of life 

Att se vilket behov av 
vård en individ med 
KOL behöver. 

Kvantitativ 

 

Visade vilka behov 
som inte uppfylldes 
men som Kol 
patienterna bör ha. 

 

82% 

Fraser, 
Kee, 
Minick. 

2006 

USA 

Living with chronic 
obstructive 
pulmonary disease: 
insiders`perspectives 

Att beskriva hur 
patienten upplever att 
leva med KOL 

Kvalitativ Patienten med svår 
KOL har stor 
erfarenhet att hantera 
sin sjukdom på ett 
bra sätt, dem har 
blivit bekant med 
speciella 
andningstekniker 
som dem upplever 
fungera. 

82% 



Gardiner, 
Gott, 
Payne, 
Small, 
Barnes, 

2009 

UK 

Exploring the care 
needs of patients 
with advanced 
COPD 

Att visa att det finns 
flera tillväga gångs sätt 
att ge vård till individer 
med KOL som också 
minskar symtomen som 
ofta är en börda för det 
sociala komponenten 

Kvantitativ Stor vikt på 
information, att det 
är viktigt att föra en 
god dialog mellan 
sjuksköterska och 
patienten, det behövs 
större fokus på 
kommunikation 
mellan vården och 
patienten. 

78% 

Hardy, 
Smart, 
Scanlan, 
Rogers, 

2014 

UK 

Integrating 
psychological 
screening into 
reviews of patients 
with COPD. 

Att undersöka 
möjligheten att integrera 
psykologiska samtal för 
att bedöma individer 
med KOL 

Kvantitativ Sjuksköterskans 
kunskap ökade efter 
denna utbildning och 
de kände sig mer 
kapabla och 
motiverade att 
hantera patientens 
sjukdom. 

78% 

Hu, 
Meek, 

2005 

USA 

Health-related 
quality of life in 
individuals with 
chronic obstructive 
pulmonary disease 

Att få en beskrivning av 
symtomen upplevda av 
patienten som har KOL 

Kvantitativ Visar att det är 
andfåddhet, fysisk 
funktionsnedsättning, 
minskad daglig 
aktivitet, hopplöshet 
och ångest som 
bidrar till att den 
fysiska/mentala 
hälsan försämrar 
livskvaliteten hos 
individer med KOL 

86% 

Jensen, 
Vedelö, 
Lomborg, 

2013 

Norge 

A patient-centred 
approach to assisted 
personal body care 
for patients 
hospitalized with 
chronic obstructive 
pulmonary disease 

Att visa att 
sjuksköterskans roll är 
viktig för att Patienten 
med KOL 

Kvantitativ Patienternas 
upplevelse av 
patientcentrad vård 
var att dem fick 
kunskap i att klara 
det dagliga livet i 
större utsträckning 
själva. 

84% 

Kara,  

2007 

Turkiet 

Using the roper, 
Logan and Tierney 
model in care of 
people with COPD. 

Att jämföra en 
omvårdnadsmodell med 
en befintlig vård på 
individer med KOL. 

Kvantitativ En god 
omvårdnadsplan är 
viktig för att en god 
omvårdnad ska ske, 
sjuksköterskor får ta 
hjälp av tidigare 
erfarenheter och utgå 
därifrån och göra en 
plan för patienten. 
Använda en 
omvårdnadsmodell 
som passar för den 
aktuella vårdtiden. 

78% 

Lomborg, 
Kirkevold, 

2005 

Norge 

Curtailing: handing 
the complexity of 
body care in people 
hospitalized with 
severe COPD. 

Att beskriva det 
komplexa mönstret I 
omvårdnad av individer 
med KOL. 

Kvantitativ Viktigt att ha en 
målmedveten plan 
som främjar 
patientens 
andningsteknik, och 
patientens nuvarande 
samt framtida 
funktionsförmåga 

78% 

Lundh,  
Rosenhall, 
Törnkvist, 

2006 

Sverige 

Care of patients with 
chronic obstructive 
pulmonary disease 
in primary health 
care. 

Att beskriva 
sjuksköterskans egen 
erfarenhet av vårdandet 
av individer med KOL 

Kvalitativ Det är viktigt med 
uppföljning och ha 
en plan för patienten, 
detta resulterar i att 
patienten blir mer 
engagerad och 
delaktig i 

82% 



omvårdnaden, täta 
återbesök gav goda 
resultat och trygghet 
hos patienten. 

Robinson, 

2005 

UK 

 

Living with severe 
hypoxic COPD: the 
patients´experience. 

Att beskriva patientens 
egen erfarenhet av att 
leva med KOL 

Kvalitativ Sjuksköterskan och 
patienten bör ha en 
god kommunikation 
för att öka sin 
livskvalité. Patienten 
skall få information 
kring sitt 
sjukdomsförlopp, för 
att minska psykiska 
besvär som skuld. 
Vilket var vanligt 
hos personer som 
levde med KOL. 

79% 

Stallard, 

2007 

USA 

Chronic obstructive 
pulmonary disease: 
a non –
pharmalogical 
approach. 

Att se över de icke-
farmakologiska metoder 
som sjuksköterskan kan 
rekommendera för att ge 
en bättre livskvalité 

Kvantitativ Icke farmakologiska 
metoder som 
sjuksköterskan kan 
erbjuda har god 
effekt och bör 
rekommenderas till 
patienten. 

81% 

Sutherland, 
Hayter, 

2009 

UK 

 

Structured review: 
evaluating the 
effectiveness of 
nurse case managers 
in improving health 
outcomes in three 
major chronic 
diseases 

Att visa att individer 
med kronisk sjukdom 
ofta är högförbrukade 
och är ofta oplanerade i 
sjukvården. 
Sjuksköterskor har en 
nyckelroll för att 
förbättra och uppehålla 
hälsan hos denna 
patientgrupp. 

Empirisk Sjuksköterskan har 
en viktig roll hos 
denna patientgrupp, 
för att förbättra och 
uppehålla hälsan hos 
patienten. 
Sjuksköterskan är 
den som har störst 
kontakt med 
patienten. 

79% 

Synnöve, 
Walstad, 
Bentsen, 

2009 

Norge 

The development of 
an integrated care 
model for patients 
with severe or very 
severe chronic 
obstructive 
pulmonary disease 
(COPD): the COPD- 
home model. 

Att visa hur viktigt det 
är med utbildning för 
individer med KOL och 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ Att bygga upp ett 
omvårdnadsprogram 
för individen har 
visat sig vara 
positivt. Viktigt att 
ha en uppföljning 
efter patienten gått 
hem från 
sjukhusvistelsen. 

80% 

Wang, 
Zang,  
Bai, 
Zhang,  

2014 

Kina 

 

Effect of a health 
belief model-based 
nursing intervention 
on chinese patients 
with moderate to 
serve chronic 
obstructive 
pulmonary disease: 
a randomized 
controlled trial. 

Att testa effekten av en 
hälsomodell baserad på 
att genom att tro på 
effekten ska kunna ge 
ett positivt resultat. 

Kvantitativ Genom HBM, 
(Health Believe 
Model) kan man 
förbättra hälsan hos 
individer med KOL, 
en effektiv metod i 
att stödja patienten i 
sin sjukdom. 

84% 

 

 

Tabell 2 – översikt på sökningar med databas, sökord och träffar. 

Databas Sökord Antal träffar Lästa abstract Lästa artiklar Valda artiklar 



Pubmed COPD and 
quality of life 

3552 0 0 0 

Pubmed COPD and 
Nurse 
intervention 

322 100 1 1 

Pubmed COPD and 
quality of life 
and nurse 
intervention 

32 15 1 1 

Pubmed COPD and 
daily living 

1147 150 1 1 

Pubmed COPD and 
daily living 
and quality of 
life 

69 20 2 2 

Pubmed COPD and 
daily living 
and quality of 
life and nurse 
intervention 

17 10 3 3 

Cinahl COPD and 
quality of life 

1005 150 1 1 

Cinahl COPD and 
nurse 
intervention 

43 20 2 2 

Cinahl COPD and 
quality of life 
and nurse 
intervention 

35 20 2 2 

Cinahl COPD and 
daily living 

225 0 0 0 

Cinahl COPD and 
daily living 
and quality of 
life 

8 5 1 1 

Cinahl COPD and 
daily living 
and quality of 
life and nurse 
intervention  

9 5 1 1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


