
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                                         

 

Abstrakt 

Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk inflammatorisk 
sjukdom där tobaksröken är den främsta orsaken till uppkomsten. Det är en 
sjukdom som ofta utvecklas under lång tid innan den uppmärksammas och den 
har en dödlig utgång. Syfte: Denna litteraturstudies syfte var att belysa faktorer av 
betydelse för välbefinnandet hos individer med KOL, se vilka copingstrategier de 
använder sig av, samt vad sjuksköterskan kan göra för att stödja dessa individer. 
Metod: Litteraturstudien baserades på 19 internationellt publicerade 
vetenskapliga studier. Innehållsanalysen ledde fram till sju teman. Resultat: 
Fynden i denna litteraturstudie visar att faktorer som att klara saker själv och 
socialt stöd hade en positiv inverkan på välbefinnandet. Med copingstrategier som 
att ha en positiv attityd, ta hjälp av professionella, ta kontroll och fokusera på 
andra saker kunde individen känna välbefinnande trots sin sjukdom. Det var 
viktigt att sjuksköterskan hade kunskap inom området och ett professionellt 
förhållningssätt. Slutsats: Om sjuksköterskan ger relevant information och stödjer 
dessa patienter i ett tidigt skede, kan individen känna välbefinnande trots sin 
sjukdom. Vidare forskning inom området med fokus på hur anhöriga påverkas av 
sjukdomen skulle vara intressant. 
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Bakgrund 

 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk inflammatorisk sjukdom 

där tobaksröken är den främsta orsaken till uppkomsten. Sjukdomen kan även 

utvecklas om man har utsatts för luftföroreningar. Diagnosen KOL ställs ofta 

väldigt sent i sjukdomsförloppet, eftersom sjukdomen utvecklas långsamt. 

Återkommande hosta, luftvägsinfektioner och att man lätt blir andfådd, kan vara 

ett tecken på att man har utvecklat KOL (Boman et al., 2000, s. 35, 50).   

 

KOL är en kombination av bronkit och emfysem. Den förstörda lungvävnaden 

bidrar till att det blir svårt att få luft. Det leder till att lungkapaciteten försämras, 

vilket bidrar till sämre inandningsförmåga. Sjukdomen utvecklas långsamt under 

många år. Det resulterar i att patienten söker vård när sjukdomen har pågått under 

en tid (Larsson, 2006, s. 40, 57-59). Den viktigaste förebyggande behandlingen är 

att sluta röka. Fysisk träning är bra då detta bidrar till förbättrad andningsförmåga, 

minskad dyspné och förbättrad livskvalitet. Den farmakologiska delen, som finns 

idag, kan bara lindra symptomen till viss del. En ständig behandling med syrgas 

bidrar till att man kan leva längre med sjukdomen (Wadell & Etner, 2006, s. 37- 

39).  

 

KOL är en dödlig sjukdom och var redan 1990 den sjätte vanligaste dödsorsaken i 

världen. Enligt WHO kommer dödligheten att stiga och beräknas vara den tredje 

vanligaste dödsorsaken i världen 2020 (Socialstyrelsen, 2004, s. 62 ). I Sverige 

uppskattar man att det finns mellan 400 000 och 700 000 personer som är 

drabbade av sjukdomen. Sjukdomen ökar mest bland kvinnor (Wadell & Etner, 

2006, s. 36). 

 

KOL påverkar hela kroppen negativt. Det bidrar till trötthet, att man går ner i vikt 

samt att koncentrationsförmågan blir sämre. Kroppen kräver mer energi för 

andningsarbete vilket resulterar i viktnedgång i samband med dålig aptit. Detta 

leder till att risken för infektioner ökar (Larsson & Rundgren, 2003, s.146-149). 

Det är vanligt att en patient med KOL hamnar i en ond cirkel, där dyspné leder till 

ångest och det i sin tur bidrar till att man blir mer inaktiv.  
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När individen inte längre kan vara så aktiv som tidigare och dessutom lever med 

en rädsla för dyspné, leder det ofta till att individen blir socialt isolerad. Därmed 

ökar också risken för depression (Wadell & Etner, 2006, s.37). För att förhindra 

att patienten blir isolerad, är det viktigt att se vilket socialt kontaktnät denne har 

(Larsson, 2006, s. 283-284). 

 

Ett etiskt patientperspektiv bygger på grundsatsen att människan kännetecknas av 

integritet och värdighet. Patienten är den som har bäst kännedom om sig själv, sitt 

eget välbefinnande, lidande och sin livssituation. Det etiska patientperspektivet 

medverkar till att patienten kan känna ett förtroende för vården. Genom berättelser 

kan vårdaren få tillgång till vissa av patientens perspektiv på vad som bidrar till 

välbefinnande för patienten. Vårdandets mål är att förhindra lidandet och skapa 

förutsättningar för välbefinnande. Alla människor kan uppleva ett lidande, men 

samtidigt känna välbefinnande. Har man en långvarig sjukdom kan man känna 

lidande, men ändå känna ett välbefinnande. För att kunna känna välbefinnande 

förutsätts att man som människa erkänner lidandet och vågar vara den som lider 

(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s.21-22, 24-25, 32, 

38, 39). 

 
 Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, 
sjuk eller frisk, att utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller 
tillfriskande (eller en fridfull död); åtgärder individen själv skulle 
utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. Denna 
arbetsuppgift ska utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart 
som möjligt återvinna sitt oberoende ”. (Henderson, 1982, s. 10). 

  

Man ska se patienten som det centrala och det är honom eller henne som man 

arbetar för. Sjuksköterskan måste lära känna patienten från insidan för att veta 

vilka dennes önskningar är för att uppehålla livet och återvinna hälsa (Henderson, 

182, s. 10-11). 

 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005, 

s.11) framgår det att sjuksköterskan ska kunna uppmärksamma och tillgodose 

patientens behov av omvårdnad vilket inkluderar fysiska, psykiska, sociala, 

kulturella och andliga behov. Sjuksköterskan måste ha insikt i patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande.  
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Thorsén (2003) tar upp WHO:s definition av hälsa:  

”ett tillstånd av fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 
blott frånvaro av sjukdom eller svaghet”. (s. 197) 

 

Att åtnjuta högsta möjliga hälsostandard är en av de grundläggande 

rättigheterna för varje människa utan hänsyn till ras, religion, politisk 

åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden (Thorsén, 2003, s. 197). 

 

Det är av stor vikt att patienten själv lär sig att hantera sin sjukdom, för att kunna 

känna hälsa och välbefinnande. I kroniska sjukdomar, som KOL, är det viktigt att 

jobba för patientens förmåga att följa upp sin egenvård. Är patienten positiv har 

denne en mer öppen attityd till att ändra sitt beteende för att förbättra hälsan. 

Patienten ger ofta upp, för att de tvivlar på sin egen förmåga (Bourbeau, Nault & 

Tan, 2004). 

 

En individ som drabbas av allvarlig sjukdom riskerar att hamna i en fysiologisk 

obalans. Individen kan hamna i en känsla av hjälplöshet, oro eller ångest. Det 

innebär en kontrollförlust att överlämnas till medicinsk personal. Copingstrategier 

är ett sätt att klara av olika situationer. Det engelska ordet coping betyder både att 

klara av ”men också” framgångsrikt strävande”. Människors användande av 

copingstrategier kan variera mycket. Det går inte att ge generella råd över vilka 

som är bättre och sämre. Däremot kan patienter och andra bli hjälpta av att få 

information om vilka strategier människor använder sig av. Att få kunskap om 

strategier som man inte trodde fanns kan vara positivt (Eisel, 2003, s.177-178).  

 

Hälsa är en mänsklig rättighet och omvårdnad är en bemötandehandling som ger 

stöd och verkar för välmående och hälsa hos individen. WHO beskriver arbetet 

som en process, för att göra personer mer medvetna och ta kontroll över sin hälsa. 

Detta arbete påverkas av faktorer som exempelvis patientens livsstil, val, coping 

och hälsobeteende. För att kunna må bra är det en förutsättning att man använder 

sig av förebyggande aktiviteter. Det handlar om attityder och beteende som 

stödjer en livsstil av balans och välmående intellektuellt, psykiskt, känslomässigt, 

socialt, yrkesmässigt (Arnold & Boggs, 2003, s. 390). 
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Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar för att individer som har KOL ska bli mer 

medvetna om sin hälsa. För att sjuksköterskan ska kunna ge patienten god 

omvårdnad måste hon/han också ha kunskap om patientens sjukdom och 

förståelse för hur sjukdomen påverkar individen. En god omvårdnad bidrar till att 

patienten blir mer motiverad till att förbättra sin hälsa och ta kontroll över sin 

sjukdom (Vrijhoef, Diederiks & Spreeuwenberg, 2000). 

 

Rehabiliteringsprogram för individer med KOL är bra för att reducera symptom 

av sjukdomen och förbättra individens fysiska funktioner. Målet med 

rehabilitering är att individen ska få bättre livskvalitet och inte behöva uppsöka 

sjukhuset så ofta. För att programmet ska fungera måste personalen vara 

fokuserad. Personalen bör också informera patientens familj om 

rehabiliteringsprogrammet så att de har kunskap att kunna stötta patienten på ett 

bra sätt (Reardon, Casaburi, Morgan, Nici & Rochester, 2005).  

 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en växande sjukdom och ett stort 

hälsoproblem, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. En ökad kunskap 

borde bidra till en bättre förståelse om hur det är att leva med KOL och vilka 

faktorer som har betydelse för att patienten ska känna välbefinnande.  

 

Syfte 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer av betydelse för 

välbefinnande hos individer med KOL. 

 

Frågeställningar 

 

-Vilka faktorer bidrar till känslan av välbefinnande för dessa individer? 

-Vilka copingstrategier använder individer med KOL för att må bättre? 

- Vad kan sjuksköterskan göra för att ge stöd till dessa patienter? 

 
 
 
 



 

    5 

Metod 
 

I denna systematiska litteraturstudie har litteratur inom det valda ämnet och 

problemområdet systematiskt sökts, kritiskt granskats och sammanställts. 

Litteraturen utgör informationskällan och redovisade data bygger på vetenskapliga 

studier (jmf. Forsberg & Wengström, 2003). Ett syfte och frågeställningar 

formulerades och en sökning gjordes för att se vad som har gjorts inom det valda 

området (jmfr. Polit & Beck, 2004, s. 88).  

 

Litteratursökning  

En litteratursökning har gjorts i databaserna PubMed och Cinahl. De sökord som 

användes och kombinerades ihop på olika sätt var: COPD AND/OR chronic 

obstructive pulmonary disease, coping, nurse, nursing, care, patient, support, well-

being och health needs (tabell 1).   

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift, publicerade mellan 1997-2007 och vara skrivna på engelska och att de 

fanns tillgängliga i fulltext i de utvalda databaserna. Artiklarna skulle handla om 

faktorer som bidrog till välbefinnandet hos individer med KOL. De innefattade 

också copingstrategier som används för att individen ska må bättre, stödjande 

åtgärder och vad sjuksköterskan kan göra för dessa individer. Studierna skulle 

vara godkända av en etisk kommitté eller ha ett etiskt resonemang. Studier som 

handlade om anhörigas välbefinnande har exkluderats ur litteraturstudien. Även 

”review-artiklar” och artiklar som var medicinskt inriktade, samt skriva på annat 

språk än engelska har exkluderats.   
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Tabell 1. Översikt av databassökning gjord 070910 
 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Genomlästa 
abstrakts 

Urval 
1 

Urval 
2 
 

Inkluderade 

PubMed COPD AND/OR chronic 

obstructive pulmonary disease AND 

coping 

67 51 20 11 

 
 

1.Fraser., Kee & Minick 
2.Ninot et al 
3.Andenaes.,  
Kalfoss & Wahl 
4.Odenrants., Ehnfors & 
Grobe 
5.Lomborg & Kirkevold 
6.Monninkhof et al 
7.Cicutto., Brooks &  
Henderson. 
8.Barnett 
9.Eloffson.& Öhlen 
10.Kanervisto, Kaistila. 
&Paavilainen 
11.Mc Cahtie, Spence & 
Tate 

PubMed COPD AND/OR chronic 

obstructive pulmonary disease  

AND coping AND nursing 

22 16 1 0 0 

PubMed COPD AND/OR chronic 

obstructive pulmonary disease AND 

health needs AND  

nursing care 

15 5 3 1 1.Seamark,Blake, 
Seamark & Halpin 

PubMed COPD AND/OR chronic 

obstructive pulmonary disease AND 

health needs AND  

Nursing support 

54 38 3 0 0 

PubMed COPD AND/OR chronic 

obstructive pulmonary disease AND 

well-being 

66 39 5 4 1. Arnold et al 
2..Lee, Lee,  Mackenzie 
& Ho 
3.Asmore,Emery, 
Hauker &Macintyre 
4.Ringbaek et al. 

PubMed COPD AND/OR chronic 

obstructive pulmonary disease AND  

coping And well-being 

62 17 4 0 0 

Cinahl COPD AND/OR chronic 

obstructive pulmonary disease AND 

coping 

20 10 3 2 1.Yuet., Alexander & 
Chun 
2.O´Neill 

Cinahl COPD AND/OR chronic 

obstructive pulmonary disease  

AND coping AND nursing 

6 4 1 0  

Cinahl COPD AND/OR chronic 

obstructive pulmonary disease AND 

health needs AND  

nursing care 

25 5 2 1 1.Odencrants, Ehnfors & 
Grobe (2007) 

Cinahl COPD AND/OR chronic 

obstructive pulmonary disease AND 

health needs AND  

Nursing support 

2 2 0 0 0 

Cinahl COPD AND/OR chronic 

obstructive pulmonary disease AND 

well-being 

20 4 1 0  

Cinahl COPD AND/OR chronic 

obstructive pulmonary disease AND  

coping And well-being 

2 2 0 0 0 

Totalt  361 193 43 19 19 
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Klassificering och värdering av artiklar 
 
Klassificering och värdering av studierna har genomförts enligt SBU (Berg, 

Dencker & Skärsäter, 1999) och indelats i följande grupper: 

 

• Randomiserad kontrollerad studie (RCT) är en prospektiv studie som 

innebär att man jämför undersökningsgrupper där deltagarna slumpvis 

fördelats till en kontrollgrupp, alternativt en eller flera experimentgrupper. 

• Kontrollerad klinisk studie (CCT) innebär att experimentgrupp jämförs 

med en kontrollgrupp, eller med en tidigare kontrollgrupp. 

• En deskriptiv studie (DS) beskriver förekomst, samband eller 

händelseförlopp hos en definierad grupp och saknar jämförelsegrupp. 

• En kvalitativ studie (K) innebär att insamlade data - i form av t.e.x 

intervjuer, berättelser eller observerade beteenden - analyseras och 

presenteras med syfte att få en bredare förståelse för livsvärden och 

individens upplevelser och erfarenheter. 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedöms utifrån en tregradig 

skala om hög (I), medel (II) eller låg (III) (Berg et al., 1999, bilaga 1). 

 

Bearbetning 

Litteraturgranskningen skedde i tre steg enligt SBU (Berg et al. 1999, s. 15-16).   
Fas 1. En första bedömning av de 361 referenserna genomfördes. Titlar och/eller 

abstrakts lästes. Ett kriterium för att artiklarna skulle inkluderas för fortsatt 

granskning var att artiklarna handlade om det utvalda området. Vid den första 

bedömningen exkluderades 168 studier, antingen för att de inte handlade om KOL 

eller inte svarade mot syftet. Även litteraturöversikter exkluderades. 

 

Fas 2. Efter fas ett var det 193 referenser kvar för fortsatt granskning. Artiklarnas 

abstrakts lästes. Artiklarna bedömdes utifrån typ av studie, vilket område studien 

behandlade, vad resultatet gav, samt om studien var intressant för fortsatt 

bedömning eller inte. Kraven för inkluderade studier var att de skulle vara 

vetenskapliga studier samt svara mot syftet. Frågeställningarna och studierna 

skulle också handla enbart om KOL och inga andra sjukdomar. Därmed 
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exkluderades ytterligare 174 studier. Även dubbletter och doktorsavhandlingar 

föll bort.   

 

Fas 3. De resterande 19 artiklarna lästes och kvalitetsgranskades med hjälp av en 

granskningsmall utifrån SBU/SSF (Hellzén, Johansson & Pejlert, 1999) (bilaga 2). 

Dessa 19 artiklar var relevanta för studiens syfte och sammanställdes i löpande 

text i resultatdelen samt i en artikelöversiktsbilaga (bilaga 3). 

 

Analys 

Artiklarnas analyserades utifrån syftet och frågeställningarna. Det var viktigt att 

analysera resultatet med hänsyn till varje studies bevisvärde (jmfr. Forsberg & 

Wengström, 2003, s.146-147,158-159,161). Artiklarna genomlästes och sedan 

utfördes en innehållsanalys av studiernas resultat. Texter och stycken som stämde 

överens med syftet av litteraturstudien skrevs ner och översattes till svenska. 

Artiklarnas resultat lästes flera gånger i sin helhet för att få en bredare förståelse 

av sammanhanget. En sammanställning av innehållet gjordes och därmed 

identifierades sju teman som presenteras under tre huvudrubriker: Faktorer som 

bidrar till känslan av välbefinnande: klara saker själv och socialt stöd. 

Copingstrategier som används för att må bättre: ha en positiv attityd, ta hjälp 

av professionella, ta kontroll och fokusera på andra saker. Stödjande åtgärder:  

information och kunskap (tabell 2). 

 

Tabell 2. Översikt över huvudrubriker och teman 

Huvudrubriker Teman 

Faktorer som bidrar till känslan av 
välbefinnande 
 

- Klara saker själv   
- Socialt stöd. 

Copingstrategier som används för att 
må bättre 

- Ha en positiv attityd 
- Ta hjälp av professionella  
- Ta kontroll  
- Fokusera på andra saker. 
 

Stödjande åtgärder - Information och kunskap. 
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Etisk granskning 

Enligt Forsberg och Wengström, (2003, s. 73-74) bör etiska överväganden vid 

systematiska litteraturstudier göras angående resultatets urval och presentation.   

De studier som inkluderats hade ett etiskt övervägande eller tillstånd från etisk 

kommitté.  De artiklar som presenteras i studien kommer att arkiveras i tio år. 

Resultatpresentationen är fri från egna åsikter och värderingar och därmed visar 

den både för och nackdelar med resultatet.   

 

Resultat 

 

Av de 19 studier som redovisas är elva gjorda med kvalitativ metod och åtta med 

kvantitativ metod. Tre studier är från Sverige, tre från USA, två från Danmark, två 

från Hong Kong, två från Nederländerna, två från Storbritannien samt en från 

vardera Australien, Kanada, Norge, Finland och Frankrike. Resultatet speglar 

faktorer av betydelse för välbefinnandet hos individer med KOL. Genom analysen 

framkom sju teman som presenteras under tre huvudrubriker. Studiernas 

vetenskapliga kvalitet redovisas som hög (I) och medel (II)  

 

Faktorer som bidrar till känslan av välbefinnande 

 

Klara saker själv 

I en kvalitativ studie av Seamark, Blake, Seamark och Halpin (2004) (I) 

studerades en kvinna och nio män med KOL, för att se hur de såg på sitt 

försämrade tillstånd i sin sjukdom. Intervjuerna var semistrukturerade och 

individerna intervjuades tillsammans med sina vårdare. Studien visade att det var 

viktigt för självkänslan att kämpa för att kunna utföra uppgifter själva.  

 

I McCathie, Spence och Tates (2002) kvantitativa tvärsnittstudie (I) var hypotesen 

att copingstrategier, självtillit och socialt stöd påverkar anpassningen till 

sjukdomen. Man studerade 92 män inneliggande eller polikliniskt behandlade för 

KOL. De besvarade frågeformulär angående copingstrategier, självtillit samt 

sociala kontakter. Det var en skillnad mellan personer med låg självtillit och 
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personer som klarade av att göra saker själv. Personerna som klarade av att utföra 

saker själv mådde signifikant (p<0.001) bättre.  

 

I Lomborg och Kirkevolds (2005) kvalitativa studie (II) studerades assistans vid 

kroppsomvårdnad av svårt sjuka patienter med KOL och hur det utfördes på bästa 

sätt för patientens välbefinnande. Det studerades genom interaktion mellan tolv 

individer med KOL och fyra sjuksköterskor. Individerna med KOL intervjuades 

med semistrukturerade intervjuer. Sjuksköterskorna intervjuades med djupgående 

intervjuer om deras förståelse för omvårdnad av patienter med KOL. Det visade 

sig att det var viktigt att sjuksköterskan uppmuntrade patienten att klara saker 

själv. Detta hade betydelse för individens välbefinnande.  

 

I den kvalitativa studien av Kanervisto, Kaistila och Paavilainen (2007) (II) 

studerades hur personer med KOL och deras familjer påverkades av ett försämrat 

tillstånd av sjukdomen. Fem personer med KOL intervjuades och fyra sambos. 

Både sambos och individer med KOL intervjuades genom semistrukturerade 

intervjuer. Frågorna omfattade funderingar över framtiden, erfarenheter av det 

dagliga livet och hur sjukdomen påverkade dem. Studien visade att deltagarna 

kände välbefinnande när de kunde utföra aktiviteter utan att använda syrgas. 

 

Socialt stöd  

I den kvalitativa studien av Barnett (2005) (II), studerades upplevelsen av att leva 

med KOL. Tio personer med måttlig till svår KOL intervjuades genom 

ostrukturerade intervjuer och en fenomenologisk ansats. Personerna upplevde 

andnöden som det svåraste. Den orsakade panik, vilket ledde till mindre social 

aktivitet. De personer som hade familj och vänner upplevde att de, trots sin 

sjukdom, hade god livskvalitet.  

 

I den kvalitativa studien av Cicutto, Brooks och Hendersson (2004) (II), med 

explorativ design, studerades faktorer som påverkade egenvården. Personer med 

KOL intervjuades i sju fokusgrupper. Kvinnor (n=19) och män (n=23) delades in i 

grupper efter om de använde syrgas och om de hade deltagit i 

rehabiliteringsprogram eller inte. Innehållsanalysen resulterade i ett huvudtema; 

att överleva KOL, samt två subteman som handlade om hur man upprätthåller 
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livskvaliteten genom att anpassa sig både fysiskt och känslosamt. Deltagarna 

ansåg att det var viktigt att dela med sig av sina livserfarenheter med personer 

som var i samma situation. Det sågs som en viktig del för välbefinnandet. I 

Kanervisto et al. (2007) ansåg deltagarna att det var viktigt att träffa personer som 

var i samma situation med liknande förutsättningar och att det hade stor betydelse 

för välbefinnandet.  

 

McCathie et al. (2002) visade att personer som upplevde låg social samhörighet 

upplevde en högre grad av depression och oro. De individer som upplevde ett 

socialt stöd hade bättre livskvalitet och en lägre grad av depression. 

 

I en kvalitativ studie av Odencrants, Ehnfors och Grobe (2005) (II), med 

deskriptiv design, undersöktes erfarenheten av måltidssituationer hos fem män 

och åtta kvinnor med KOL. Personer med KOL intervjuades och skrev dagbok. 

Studien visade att de psykiska faktorerna påverkade matsituationen. När de 

intervjuade hade sällskap underlättade det matsituationen och de mådde bättre.  

 

I den kvalitativa studien av Elofsson och Öhlen (2004) (II), med explorativ  

design, studerades erfarenheten av KOL hos äldre personer och deras behov av 

hjälp i det dagliga livet. Sex män och fyra kvinnor intervjuades genom öppna 

ostrukturerade intervjuer. Resultatet visade att deltagarna tyckte att det var viktigt 

med nära relationer. Deltagarna upplevde samhörigheten som en känsla av 

tillhörighet. 

 

I den kvantitativa, deskriptiva studien av Yuet, Alexander och Chun (2002) (II) 

studerades vad personer med KOL upplevde som svårast i samband med sin 

sjukdom, samt vad de gjorde för att må bättre. Genom ett bekvämlighetsurval 

studerades 54 individer med KOL på ett sjukhus, med hjälp av tre frågeformulär 

som handlade om hantering, psykosociala begränsningar och dyspné. En av de 

vanligaste sakerna man gjorde för att må bättre var att tala med anhöriga.  
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Copingstrategier som används för att må bättre 

 

Ha en positiv attityd 

I den tidigare beskrivna studien av Seamark et al. (2004) belyste intervjuade 

personer vikten av att skapa positiva strategier för att de skulle kunna må bra. Det 

sågs som viktigt att acceptera sjukdomen och dess begränsningar. 

I think far more along the lines of ´can do` rather along the lines of 
what is impossible to do. 

  

I Elofsson et al. (2004) studie beskrev deltagarna att de mådde bra när de orkade 

göra saker och genom att ha en positiv syn så accepterade de lättare sin sjukdom. 

I Cicutto et al. (2004) studie framkom att individerna såg sig leva i slutet av sitt 

liv, de betonade vikten av emotionell anpassning som en anledning för att leva. 

Studien tog upp den emotionella hälsan i termer av acceptans och av att kunna 

bibehålla en positiv framtidsutsikt. Att kunna skratta och se den ljusa sidan i 

tillvaron var viktiga strategier för att man skulle kunna må bra.  

 
What works for me actually the more happy I am the better i feel, the 
more I can do. You`ve got to get yourself motivated to think, hey, 
tomorrow´s going to be different than today and it´s going to be that 
much better… Never let yourself get down, always look on the bright 
side. 

 

I Yuet et al. (2002) studie framgår att de som använde optimistiska och 

konfrontativa copingstrategier kände en lägre grad av psykosociala begränsningar.  

 

Ta hjälp av professionella 

I den kvantitativa longitudinella studien av Andenaes, Kalfoss och Wahl (2006) 

(I), med deskriptiv design, studerades vilka copingstrategier som individer som 

var inlagda på sjukhus för försämrat tillstånd i sin sjukdom KOL använder. 

Deltagarna följdes upp efter nio månader och fick besvara frågeformulär om 

coping och psykisk stress. Deltagarna delades in i två grupper, de som upplevde 

psykisk stress i samband med sjukdomen och de som inte upplevde psykisk stress. 

Av deltagarna (n=92) upplevde 64 procent psykisk stress. De besvarade 

frågeformulären om identifiering av den mest stressiga händelsen, det primära vid 

identifieringen och om de kunde göra något åt sin situation. Ett av de vanligaste 
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sätten att hantera situationen var att ta hjälp av professionella. I den tidigare 

beskrivna studien av Cicutto et al. (2004) belyste deltagarna att professionell hjälp 

påverkade både det psykiska och emotionella välbefinnandet positivt.   

Well you get a feeling of confidence that everything’s OK (in response 
to questions about follow- up appointment with the physician).  

 

Ta kontroll 

I Ninot et al (2006) kvantitativa studie med deskriptiv design (I)  

studerades vilka copingstrategier som individer med KOL använder. I studien 

studerades 61 kvinnor och 122 män som deltog i ett rehabiliteringsprogram i fyra 

veckor. De fick besvara frågor om copinghantering i början av 

rehabiliteringsprogrammet och efter fyra veckor. Det framkom skillnader mellan 

kvinnors och mäns copingstrategier. Kvinnorna använde sig signifikant (p<0,05) 

mer av de emotionella strategierna. Männen använde sig mer av 

problemfokuserade strategier. De ville inte acceptera de begränsningar som kom 

med sjukdomen.  

 

I Fraser, Kee och Minicks (2006) kvalitativa studie (II) undersökte man hur äldre 

personer med KOL påverkades av sjukdomen. Fem kvinnor och fem män med 

svår KOL intervjuades i samband med deltagande i ett rehabiliteringsprogram. 

Intervjuerna ägde rum i hemmet eller på sjukhusets rehabiliteringsavdelning. 

Teman identifierades som att veta vad som fungerar, återta kontrollen och veta 

vad som fungerar vid dyspné för att inte få panik. De som upplevde att de kunde 

hantera dyspné, upplevde att de inte drabbades av panik lika frekvent som 

tidigare. Den värsta känslan som individerna upplevde var panik och hjälplöshet 

när ens metoder inte hjälpte längre. Individerna trodde då att det var slut och att de 

knappt kunde hålla sig kvar.  

It´s depressing, but you get over that…..It´s awful to know that you did 
it to yourself..Do everything you can and stay active and enjoy what 
you`ve got, because you can either make it good or bad. You have to 
decide what you are going to do with your life, and you have to accept 
that you did it…I just have to live with it and try to control it. 

 

I Monninkhof et al. (2004) kvalitativa studie (II) studerades individers (n=20) 

upplevelser av ett tidigare genomfört interventionsprogram för att se effekten på 

deras livskvalitet. Det gjordes genom semistrukturerade interjuver i hemmet. Av 
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127 individer som var med i programmet randomiserades tio män och tio kvinnor. 

Detta interventionsprogram visade att deltagarna ansåg att det var viktigt med 

fungerande andningsteknik för att må bra. I Cicutto et al. (2004) studie tog 

deltagarna upp att andningsteknik underlättade och att de kände en lättnad.  

 

Fokusera på andra saker 

I den tidigare beskrivna studien av Yuet et al. (2002) studerades vad individer 

med KOL använde för copingstrategier. Deltagarna använde sig av strategier som 

att fokusera på andra saker genom att låta tiden ta hand om problemet, sova mer 

än vanligt, försöka distrahera sig själv till att göra någonting annat. I Andernaes et 

al. (2006) studie framkom att 59 procent av dem som upplevde psykisk stress i 

och med sjukdomen använde strategin att koncentrera sig på att göra andra saker. 

 

I den kvalitativa studien av O`Neill (2002) (II) studerades 21 kvinnor för att se hur 

de känner igen och svarar på symptom av KOL. Kvinnorna hade deltagit i ett 

rehabiliteringsprogram under åtta veckor. Där hade de fått träning och information 

om sjukdomen. Kvinnorna intervjuades med semistrukturerade intervjuer i 

hemmet eller på klinik, och de fick skriva dagbok. Resultatanalysen visade att 

många kvinnor använde sig av strategin att tänka på något annat, genom att umgås 

med positiva människor och leva dag för dag. 

 

Stödjande åtgärder 

 

Information och kunskap 

Monninkhof et al. (2004) studie visade att det tidigare genomförda 

interventionsprogrammet bidrog till ökad kunskap om sjukdomen. De intervjuade 

upplevde att de använde bättre copingstrategier efter programmet. 

 

I den kvantitativa prospektiva studien av Ashmore, Emery, Hauk och Maclntre 

(2005) (II) studerades hur livskvaliteten och den psykologiska funktionen i 

äktenskapet påverkades av KOL. Man valde ut 31 patienter och deras sambos 

genom ett bekvämlighetsurval. De deltog i ett rehabiliteringsprogram under fem 

veckor, fem dagar i veckan. Män (n=20) och kvinnor (n=11), makar (n=11) och 

makor (n=20). Först fick individen med KOL och dess sambo fylla i ett formulär 
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över sin lungfunktion, fysiska funktion och det psykologiska välbefinnandet, 

livskvaliteten, äktenskapliga anpassningar, och sexuella anpassningar. I slutet av 

programmet fyllde endast individen med KOL i formuläret. Paren delades sedan 

in i två grupper. De som inte upplevde att sjukdomen bidrog till begränsningar i 

äktenskapet (n=20) och de som upplevde att sjukdomen bidrog till begränsningar 

(n=11) i äktenskapet. Rehabiliteringen påverkade äktenskapet positivt. 

Programmet gav en signifikant (p<0,01) positiv inverkan på träning, information 

och de sociala funktionerna i båda grupperna. Individer som kände en negativ 

begränsning i äktenskapet upplevde efter programmet en signifikant ( p<0,01) 

förbättring av den emotionella livskvaliteten.  

 

I Ringbaek et al. (2000) kvantitativa randomiserade studie (II) studerades effekten 

av motion på ett rehabiliteringsprogram, bestående av två timmars träning två 

dagar i veckan under åtta veckor. Personer som hade KOL och inte använde 

syrgas randomiserades till en aktiv grupp och en kontrollgrupp. Sju individer 

fullföljde inte programmet varefter återstod 17 individer med KOL i den aktiva 

gruppen och 21 personer med KOL i kontrollgruppen. Deltagarna utförde test och 

besvarade frågor i början av studien och efter åtta veckor. Man studerade hur långt 

de kunde gå på sex minuter och de besvarade frågeformulär om livskvalitet och 

det psykiska välbefinnandet. Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan 

den aktiva gruppen och kontrollgruppen.  
 

I den kvantitativa kontrollerade studien av Arnold et al. (2006) (II) undersökte 

man om individer fick bättre livskvalitet till följd av ökad fysisk aktivitet. Man 

studerade individer med KOL, som deltog i ett rehabiliteringsprogram mellan 

januari 2001 till april 2002. Från rehabiliteringsprogrammet studerades 39 

individer. Referensgruppen bestod av 44 individer med KOL. Experimentgruppen 

fick besvara frågor i början av rehabiliteringsprogrammet angående den psykiska 

funktionen, psykosociala funktionen och sociala funktionen. I slutet av 

rehabiliteringsprogrammet besvarades samma frågor åter. Rehabiliteringen bidrog 

till signifikant förbättring i den sociala funktionen (p<0.001) och den 

psykologiska (p<0.01) Rehabiliteringen bidrog dock inte till någon signifikant 

förbättring i den fysiska funktionen. 
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I Odencrants, Ehnfors och Grobe (2007) kvalitativa studie (II) studerades hur 

sjuksköterskor i primärvården beskrev nutritionsbedömningen för patienter med 

KOL. Sjuksköterskor (n=19) intervjuades. Resultatet visade att sjuksköterskorna 

upplevde att det fanns mycket de kunde göra för dessa individer. De belyste 

användningen av sin intuition och vikten av att framföra information på ett bra 

sätt. Sjuksköterskorna ansåg att chanserna till detta ökade med förmågan att 

avläsa patientens signaler. Detta bidrog enligt sjuksköterskorna till att patient och 

sjuksköterska kunde mötas på halva vägen. I Kanervisto et al. (2007) studie 

belyste deltagarna att det var viktigt för deras välbefinnande att personalen hade 

kunskap om KOL för att kunna hjälpa dem på ett bra sätt. 

 

I Lomborg et al. (2005) studie visades hur svårt sjuka patienter med diagnosen 

KOL behandlades för att de skulle uppnå känslan av välbefinnande. En trivsam 

miljö var viktig för patientens trivsel och känslan av välbefinnande. Patienterna 

ansåg att det var viktigt att sjuksköterskan var trevlig och hade kunskap i det hon 

gjorde. 

 

I Seamark et al. (2004) studie belyste deltagarna att det var viktigt att personalen 

hade ett bra bemötande för att patienten skulle må bra. Ett dåligt bemötande från 

personalen kunde förstöra en hel dag. 

 

I den kvantitativa, randomiserade studien av Lee, Lee, Mackenzie och Ho (2002) 

(II) studerades effektiviteten av omvårdnad följt utifrån ett vårdprotokoll. 

Protokollet omfattade att man skulle anpassa vården efter den enskilde individen 

samt extra vård som utbildning, stöd, telefonkontakt och täta besök av 

sjuksköterskan. Studien varade i sex månader. Man randomiserade 48 personer till 

experimentgruppen. Kontrollgruppen (n=41) fick sedvanlig vård. De fick besvara 

frågor i början angående sin aktivitet i det dagliga livet, psykiska status och 

tillfredsställelsen av vården. Samma frågor besvarades åter efter sex månader med 

undantag för ”tillfredsställelsen av vården”. Denna fråga besvarades efter en 

månad på grund av risk för hög dödlighet. Undersökningen visar att 

experimentgruppen kände signifikant bättre psykiskt välbefinnande (p=0.008). 
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I den tidigare beskrivna studien av Monninkhof et al. (2004) upplevde de 

intervjuade det positivt med informationen som gavs genom träningsprogrammet. 

Informationen bidrog till ökad kunskap om hur de skulle hantera sin sjukdom. De 

kände att de inte behövde tillkalla läkare i samma utsträckning som tidigare efter 

programmet. Odencrants et al. (2007) studie visade också att informationen var 

viktig för att individen skulle må bra. 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion  
En litteraturstudie genomfördes där sökningen av studierna begränsades till 

PubMed och Cinahl. Sökordskombinationen som användes i båda databaserna var 

densamma. Sökningen påbörjades i PubMed och det visade sig att träffarna i 

PubMed till stor del motsvarade träffarna i Cinahl. Eftersom sökningen av 

studierna begränsades till PubMed och Cinahl kan det ha betydelse för studiens 

kvalitet, då det inte kan garanteras att de bästa studierna inom området kom med. 

Skribenten har endast använt sig av artiklar skrivna på engelska, betydelsefulla 

studier kan då ha förbisetts. Till artikelsökningen valdes sökord som förväntades 

vara lämpliga för att finna svar på frågeställningarna. Att dessa sökkombinationer 

var de mest relevanta, sett till syfte och frågeställningar, kan inte garanteras. 

Studien bygger på 19 vetenskapliga artiklar som har granskats och 

kvalitetsbedömts. De engelska språkkunskaperna hos skribenten kan ha påverkat 

resultatet, trots försök att vara så textnära och noggrann som möjligt i 

översättandet till svenska. I studierna varierade antalet deltagare mycket. Denna 

stora variation anses inte minska tillförlitligheten då de kvalitativa studierna trots 

färre deltagare ger en djupare förståelse för individens upplevelser. Resultatet 

redovisas i huvudrubriker och teman och detta bidrog till att den röda tråden 

framkom. Studierna av O´Neill (2002) och - Ashmore et al. (2005) värderades 

först att ha låg kvalitet på grund av att det inte fanns något godkännande från en 

etisk kommitté, men de hade ett etiskt resonemang så bedömningen blev slutligen 

medelkvalitet. Barnett (2005) värderades först som att ha hög kvalitet men 

eftersom man i metoden exkluderade individer som hade stora familjer, på grund 
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av att man trodde det kunde störa intervjuerna, så tror jag att det kan ha inverkat 

på studiens resultat. Så den slutliga bedömningen blev medelkvalitet. 
 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer av betydelse för välbefinnandet 

hos individer med KOL. Tre frågeställningar skapades för att förtydliga syftet. Jag 

anser att syftet och frågeställningarna blev besvarade i denna litteraturstudie. 

Denna litteraturstudie visar att faktorer som att klara saker själv och socialt stöd 

påverkar välbefinnandet positivt. De copingstrategier som användes för att må bra 

visade sig vara: ha en positiv attityd, ta hjälp av professionella, ta kontroll och 

kunna fokusera på andra saker. Stödjande åtgärder i form av information och 

kunskap bidrog till känslan av välbefinnande.  

 

Flera av de vetenskapliga artiklarna i denna litteraturstudie (Seamark et al. 2004, 

McCathie et al. 2002 & Kanervisto et al. (2007 ), visade att de fysiska och 

psykiska faktorerna påverkade välbefinnandet, Det framgick att individerna kände 

välbefinnande då de klarade av att utföra uppgifter själva. Detta kan förmodligen 

vara en viktig faktor som vårdpersonal bör ha i åtanke, då det finns risk att man 

hjälper patienten ”för mycket”. Även Wempe och Vijkstra (2004) belyser att det 

är viktigt för individen att kunna ta kontroll över sin sjukdom och därmed hantera 

den på ett bra sätt. De psykologiska faktorerna är sammanhängande med de 

fysiska funktionerna. Bourbeau et al. (2004) beskriver att det är viktigt att 

individen lär sig att hantera sin sjukdom för att känna välbefinnande.  

 

I Barnett (2005), Cicutto et al. (2003), Elofsson et al. (2004), Yuet et al. (2002), 

McCathie et al. (2002) och Seamark et al. (2004) studier framgick det att stöd från 

familj, vänner och vårdpersonal var viktigt för den psykiska och fysiska 

anpassningen till sjukdomen. Det sociala stödet kan ha en stor inverkan på hur 

individer hanterar olika situationer. I Odencrants et al. (2005) studie framgår det 

att måltiderna underlättades när individen hade sällskap. McCathie et al. (2002) 

studie visar att de som upplevde lägre social samhörighet upplevde högre grader 

av depression. Jag anser att sjuksköterskan borde uppmärksamma individens 

sociala umgänge, då detta kan ha en betydande inverkan på välbefinnandet. Om 
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individen är socialt begränsad kanske sjuksköterskan kan stödja denne. 

Sjuksköterskan kan komma med råd och/eller lösningar som kan bidra till att 

individen blir mindre socialt begränsad. Arnold och Boggs (2003, s. 399) tar upp 

att förändringar i det sociala stödet kan inverka på individens vilja och förmåga att 

vilja lära. Om det sociala stödet försvinner kan det bidra till minskad motivation 

men även copingförmågan att hantera sitt hälsoproblem. 

 

I Seamark et al. (2004), Elofsson et al.(2004) , Cicutto et al (2004) och Yuet et al. 

(2002) studier belyste individerna att det var viktigt för dem att ha en positiv 

attityd för att kunna hantera sjukdomen på ett bra sätt. För att individer med KOL 

ska må bra borde en positiv inställning vara en förutsättning. Det borde även öka 

chanserna till att de försöker förändra sin situation till det bättre.  Detta är något 

som även Jalowiec (1987) tar upp. Han beskriver bland annat att konfrontation 

och optimism är två viktiga copingstrategier vid sjukdom (refererat i Klang 

Söderkvist, 2001). De strategier individen använder för att hantera sin sjukdom 

kan tala om hur individen mår. Det kan vara till stor hjälp för att sjuksköterskan 

ska kunna hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga välbefinnande (Klang 

Söderkvist, 2001, s. 30-31). Detta styrks även av Bourbeauet et al. (2004) som tar 

upp att det är viktigt att individen kan hantera sin situation och ha en positiv 

attityd för känslan av välbefinnande.  

 

I Anderneas et al. (2006) och Cicutto (2004) framkom att professionell hjälp var 

en copingstrategi som användes för välbefinnandet. Därför anser jag att 

sjuksköterskan ska ha ett professionellt förhållningssätt så att patienten känner sig 

trygg i den vårdande miljön. De copingstrategier som används för att må bra i 

denna litteraturstudie, finns även identifierade hos cancerpatienter. Det är 

strategier som att kunna hålla hoppet uppe, vända sig till ”proffs” och söka mer 

sociala aktiviteter (Eisel, 2003, s. 178). 

 

Ringbaek et al. (2000) studie visade inga signifikanta skillnader i välbefinnandet 

mellan de som motionerade två gånger i veckan i åtta veckor, jämfört med dem 

som inte motionerade alls. En anledning till detta anser jag kan vara att träning två 

gånger i veckan är för lite för dessa individer och att rekommendationen borde 

vara motion varannan dag för att må bra. Arnold et al. (2006) studie visar att 
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individerna som ökade sin fysiska aktivitet genom ett rehabiliteringsprogram inte 

fick någon signifikant förbättring i sin fysiska funktion. Individerna fick däremot 

en signifikant förbättring i den sociala funktionen (p<0.001) och den psykologiska 

(p<0.001). Författaren av denna litteraturstudie anser att det är av stor vikt för 

vårdpersonal att ha kunskap om detta. På så sätt kan vårdpersonalen motivera 

individen till fortsatt motion trots att den fysiska förmågan inte har förbättrats. Att 

motion är bra för välbefinnandet styrks även av Reardon et al. (2005) och Wempe 

et al. 2004). Även Camp et al. (2000) belyser att rehabilitering är en faktor som 

kan bidra till en bättre hantering av sjukdomen. Med hjälp av rehabilitering kan 

energinivån bli bättre och det kan stärka individens välbefinnande.  

 

I Odencrants et al. (2007) och Kanervisto et al. (2007) studier framgår att 

vårdpersonalen hade kunskap om sjukdomen. Det bidrog till trygghet hos 

individerna och de kände då att de fick den hjälp de behövde. I Lee et al. (2002) 

studie framgick att individer som fick mer vård upplevde en högre grad av 

psykiskt välbefinnande än den kontrollgrupp som fick sedvanlig vård. Detta visar 

att det är betydelsefullt att vårdpersonalen håller sig uppdaterad om ny forskning. 

Ökad kunskap borde bidra till en ökad förståelse för individer med KOL. Även 

Vrijhoef et al. (2000) belyser att det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 

sjukdomen för individens välmående. Omvårdnadsteoretikern Henderson (1982, s. 

24, 52-53),  menar att sjukdom kan vara resultatet av ett ohälsosamt levnadssätt.  

Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa individen genom olika omvårdnadsåtgärder. 

Det är viktigt att lyssna till patientens tankar och känslor för att kunna ge 

patienten god vård. 

 

Slutsats 
Genom att belysa faktorer av betydelse för välbefinnandet hoppas jag med denna 

litteraturstudie öka insikten för vilka behov som finns, bortsett från de 

farmakologiska. Studien visar att faktorer som socialt stöd och klara saker själv, 

bra copingstrategier och stödjande åtgärder i form av information och kunskap 

hade en positiv inverkan på individens välbefinnande. Det är viktigt att individen 

med KOL kommer till insikt om sin sjukdom och utifrån det försöker hitta ett bra 

sätt att hantera den på. Som sjuksköterska är det viktigt att uppmärksamma dessa 



 

    21 

patienter och ge dem information och stöd i ett tidigt skede, så att individen kan 

känna välbefinnande trots sin sjukdom. Då denna studie belyste faktorer som 

inverkar på välbefinnande för individer med KOL, skulle det vara av intresse med 

vidare forskning inom området som belyser hur de anhöriga påverkas av 

sjukdomen.   
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Bilaga 1 
 
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet (SBU, 1999, s. 39) 

 
 
 I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 

RCT Prospektiv randomiserad studie. 
En större och välplanerad 
genomförd multicenterstudie 
med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. 
Deltagarantalet tillräckligt stort 
för att besvara frågeställning. 

 Randomiserad studie med för lågt 
antal deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt antal 
deltagare, otillräckligt beskrivet 
eller för stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal deltagare och 
adekvata statistiska metoder. 

 Litet antal deltagare, tveksamma 
statistiska metoder 

DS Stort antal deltagare, välbeskrivet 
och analyserat med adekvata 
statistiska metoder. Lång 
uppföljning. 

 Vagt definierad frågställning, 
otydligt beskrivet urval. 
Datainsamlingen och analysmetod 
otillräckligt beskrivna. Tolkningar 
och slutsatser vaga, oklar 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet. 

K Kvalitativ metod med 
väldefinierad frågeställning. 
Relevant och tydligt beskrivet 
urval. Tydligt beskriven 
datainsamling och analys metod. 
Logisk och begriplig beskrivna 
tolkningar och slutsatser. God 
kommunicerbarhet och 
replikerbarhet 

 Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, otydligt beskrivet 
eller för liten urval/urvalsgrupp. 
Metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Bilaga 2 

Granskningsmall för kvalitativa och kvantitativa metoder     

SBU-granskningsmall (Hellzén & Pejlert, 1999) 

 

Artikelgranskning 

Artikel nr:………….   

Granskare:………………………………………….. 

Författare:…………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………

………………………….. 

Titel:………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………..………………

………………………… 

Årtal:………..

 Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: 

……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         �        Review         �    Annan    

�………………….. 

      Kvantitativ     �        Kvalitativ     � 

Område:   

1…………………………………….   � 

2……………………………………..   � 

3……………………………………..   �



 

  1 

4……………………………………..   � 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  � Medel  (II)  � Låg (III)  �  

Kommentar:…………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………

……………………….……………………………………………………………

……………………………………. Fortsatt bedömning:    Ja �     Nej � 
Motivering:…………………………………………………………………………

………….. 

 



 

    

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                �             Intervention        � 

                          Annan                      

 �........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           �         Prospektiv          � 

                           Randomiserad          �             Kontrollerad       � 

                           Intervention             �             Annan                 

�................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) 

……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens 

längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja �      Nej �            Åldersaspekter?    Ja  �    

Nej � 
 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja  �          

Nej  � 

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja  �          

Nej  � 



 

    

Finns ett etiskt resonemang?   Ja  �           

Nej  � 

Urval relevant?    Ja  �           

Nej  � 

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja  �           

Nej  � 

Är metoden tydligt beskriven?   Ja  �           

Nej  � 

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja  �           

Nej  � 

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja  �           

Nej   � 

 



 

    

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja� Nej � 

               Representativt                           Ja �              Nej � 

               Kontext  Ja � Nej � 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja � Nej � 

                Storleken beskriven Ja � Nej � 

Interventionen beskriven  Ja � Nej � 

Adekvat statistisk metod  Ja � Nej � 
Vilken statistisk metod är använd? 
………………………………………………………………………………………

…………..…………………………………………………………………………

……………………….. 

Etiskt resonemang  Ja � Nej � 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja � Nej � 

                            -reliabla  Ja � Nej � 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja � Nej � 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………

………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



 

    

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Bilaga 3  

Artikelöversikt 
Författare 
Land 
Årtal 

Studiens 
Syfte 

Design/ 
Intervention 

Deltagare Analysmeto
d 

Huvudresultat Studied
esign/ 
Kvalitet 

Arnold et al. 
2006 
Nederländerna 

Att undersöka om 
individer till följd 
av mer fysisk 
aktivitet genom ett 
rehabiliteringsprogr
am upplevde bättre 
livskvalitet. 

Kvantitativ 
kontrollerad studie. 
Deltagarna fick 
svara på frågor i 
början och slutet av 
programmet.  
Genomsnittlig 
behandlingsperiod 
var  tjugo veckor. 
Angående deras 
livskvalitet & 
personliga kontroll. 

Diagnostiserats för 
KOL och led inte av 
några andra 
allvarliga sjukdomar. 
40- 80 år,  förståelse 
i det Holländska 
språket. 
Undersökningsgrupp
hade minst  70 % 
lungkapacitet.  
N=39 rehabilitering  
N=44 kontrollgrupp 
Bortfall 15  
 

Kolmogorov 
- smirrnov 
test. T-test, 
Chi- square 
test. 
 
Livskvalitet: 
Psykiska 
funktionen 
(10 punkter), 
Psykosociala 
funktionen 
(5 punkter) 
och Sociala 
funktionen 
(2 punkter).   

Rehabiliteringen 
bidrog inte till 
någon 
signifikant 
förbättring av  
fysisk förmåga. 
Gav en 
signifikant 
förbättring i den 
sociala 
funktionen  
p<0.001 och 
den 
psykologiska 
p<0.01. 
   

CCT=II 
 
 

Andenaes,Kalfoss & 
Wahl. 
2006 
Norge 

 
 
 

Att undersöka 
förekomsten av 
psykisk stress vid 
ett försämrat 
tillstånd av KOL 
samt se vilka 
copingstrategier 
som användes. 

Kvantitativ 
longitudinellstudie. 
Undersökningen var 
på Ullevål 
universitetssjukhus 
Oslo. Inneliggande 
pga akut 
exacerbation. 
Följdes upp 9 
månader efter 
utskrivning.  
Frågeformulär  

Diagnos KOL och 
minst 45 år gammal. 
N=92 
Delades in i två 
grupper. Upplevd 
psykisk stress och 
inte.  64 procent av 
deltagarna upplevde 
psykisk stress. 

Cronbach´s 
alpha. Chi- 
square  
Mann 
Witney U-
test.. 
 
Hopkins 
symtom 
checklista 
med 25 
frågor 
(HSCL-25) 
 
Ways of 
coping 
questionnair
e (WOC) 66 
frågor. 
 

Insikt att man 
inte kan göra 
samma saker 
som tidigare. 
Många av 
deltagarna 
använde sig av 
copingstrategin 
ta hjälp av 
professionella. 
 

DS=I 

Ashmore, Emery, 
Hauker & Macintyre 
2005 
USA 

Att utvärdera vilka 
begränsningar som 
uppkom i 
äktenskapet pga 
KOL. Genom att se 
hur den psykiska 
och fysiska 
funktionen påverkas 
av ett rehabilite-
ringsprogram.  

Kvantitativ 
deskriptiv studie 
Rehabilitering i 5 
veckor; motion och 
information. 
Frågor före och 
efter programmet.  
Först besvarade 
både individer med 
KOL och anhöriga, 
i slutet bara dem 
med KOL.  

Bekvämlighetsurval 
N=31 individer med  
KOL, 20 män och 11 
kvinnor. 
Inklusionskriterier 
leva med sambo, fått 
KOL diagnostiserad 
tidigast 6 månader, 
nedsatt lugnfunktion. 
 
31 make/makor 
Makar 11 
Makor 20  
 
 

ANOVA 
Short form 
health 
survey 
(SF36)Dyadi
c adjustment 
scale (DAS) 
State 
Anxiety 
scale 20  
Depression 
scale 20, the 
bradburn 
affect- 
balance 
scale 10. 

Programmet gav  
signifikant 
(P<0,01) positiv 
inverkan på 
träning, 
information och 
de sociala 
funktionerna i 
båda grupperna. 
Individer som 
kände negativa 
begränsningar 
upplevde efter 
programmet en 
signifikant 
P<0,01) 
förbättring av 
den emotionella 
livskvaliteten.  
 

DS=II 

Barnett 
2005 
Storbritannien 

Att undersöka 
upplevelser av att 
leva med KOL. 

Kvalitativ studie 
Ostrukturerade 
interjuver. 
Deltagarna fick 
brev hemskickat 
innan. Intervjuerna 
tog plats i deras 
hem.   

n= 16 tillfrågade 
Externt bortfall 6 
N=10 individer med 
KOL samtyckte att 
vara med i studien. 
De som hade stora 
familjer exkluderades 
på grund av att de 
kunde störa 
intervjuerna.  

Fenomenolo
gisk analys. 

Viktigt med 
socialt stöd. 
Dyspné bidrog 
till mindre 
socialt aktiv. De 
som hade familj 
och vänner 
upplevde ändå 
att de hade en 
god livskvalitet. 

K=II  



 

    

Cicutto, Brooks & 
Hendersson 
2004 
Kanada 

Att utforska 
faktorer som 
påverkade 
egenvården hos 
individer med KOL. 

Kvalitativ 
explorativ studie, 
med 7 fokusgrupper 
Delades upp i 
grupper; de som 
använde syrgas & 
de som ej använde 
syrgas. De som 
hade varit på 
rehabilitering och 
de som ej hade varit 
på rehabilitering i 
minst  4 veckor. 

Personer som hade 
diagnosen KOL 
N=42 
Kvinnor 19 
Män 23 

Kontinuerlig 
jämförande 
metod 

Viktigt för 
välbefinnandet 
att se den ljusa 
sidan på 
tillvaron. 
Behovet av 
sociala 
kontakter för det 
emotionella 
välbefinnandet. 
Balansera och 
leva med 
sjukdomen. 
Olika strategier 
som fungerade.  

K=II 

Elofsson & Öhlen 
2004 
Sverige 

Att få en djupare 
förståelse för levda 
erfarenheter hos 
äldre personer som 
är svårt sjuka i 
KOL 

Kvalitativ 
explorativ studie 
med öppna 
ostrukturerade 
intervjuer. 

N=10 
6 män 
4 kvinnor 
Diagnostiserad KOL 
och över 65 år. Bor 
på ett 
omvårdnadsboende 
eller får hemhjälp. 
Svensktalande.   

Fenomenolo
gisk 
hermeneu-
tisk metod. 

Viktigt med 
nära relationer. 
Dyspnén bidrog 
till begränsning 
i sociala 
kontakter.  

K=II 

Fraser, Kee & Minick  
2006 
USA 

 

Att undersöka hur 
svår KOL påverkar 
äldre i deras 
vardagliga liv. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuerna 
omfattade hur KOL 
påverkade ADL, 
hur sociala 
relationer 
påverkades. Känslor 
i samband med 
sjukdomen och hur 
dyspné upplevdes. 
Intervjuerna hölls i 
hemmet eller på  
sjukhusets 
rehabiliteringsavd. 

N=10 
5 kvinnor   
5 män  
Ålder 55 till 86 år. 
Medel 71 år. 
Kriterium för att få 
delta: ha svår KOL 
som definierats av 
Global Initative for 
Chronic obstruktive 
Lung disease. 
 

Fenomenolo
gisk- 
hermeneu-
tisk metod. 

Teman 
identifierades; 
Veta vad som 
fungerar, ta 
kontrollen, 
återfå 
kontrollen. 

K=II 

Kanervisto, Kaistila & 
Paavilainen 
2007 
Finland 

Att beskriva 
erfarenheter av 
personer med svår 
KOL i det dagliga 
livet genom 
användning av 
WHO:s 
klassifikation av 
funktion, oförmåga, 
och hälsa. 

Kvalitativ studie, 
semistrukturerade 
intervjuer 1-2 
timmar tillsammans 
med sambo. 
 

Deltagarna valdes ut 
av lung- och 
rehabiliteringssjuk-
sköterskor. 
N=5 personer som 
hade KOL 
N=4 sambos  
Bortfall 1 sambo 
 

Deduktiv 
analys. 

Viktigt att träffa 
personer i 
samma 
situation, att 
vårdpersonalen 
hade kunskap. 
Kunna förändra 
sin situation, 
vara delaktig i 
sin sjukdom.  
Kände 
välbefinnande 
när de kunde 
göra saker utan 
syrgas. 

K=II 

Lee et al. 
2002 
Hong Kong 

 
 

Att undersöka 
effektiviteten av 
extra omvårdnad i 
hemmet följt från 
ett protokoll i sex 
månader. För att se 
hur det påverkar 
individer med KOL.  

Kvantitativ 
randomiserad 
prospektiv studie.   
Frågor besvarades i 
början av studien 
och efter sex 
månader (en fråga 
om tillfredsställelse 
med vården 
besvarades redan 
efter 1 mån pga risk 
för ökad dödlighet).  

Huvudsaklig diagnos 
KOL. 65 år eller 
äldre. Varit på 
sjukhusbesök en 
gång de senaste sex 
månaderna. Snart i 
behov av 
omvårdnadsboende. 
N=48 experiment-
grupp 
N=41 kontrollgrupp 
Bortfall 23 

Chronbach´s 
alpha 
coefficient, 
chi- Square, 
T-test, 
ANOVA. 
 
The Barthel 
Index (BI) 
10 
28 frågor 
General 
Health 
Questionnair
e. 
Tillfredställe
lsen av 
hemhjälpen 
13 frågor. 

Experimentgrup
pen kände en 
signifikant (p< 
0.008) 
förbättring i det 
psykiska 
välbefinnandet. 

RCT=II 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

    

Lomborg & Kirkevold 
2005 
Danmark 

 

 

 

Att undersöka 
assistans vid 
kroppsvård av svårt 
sjuka patienter med 
KOL, undersöka 
vad huvudprob-
lemet var och hur 
sjuksköterskan 
hanterar den 
professionella 
assistansen så att 
patienten skulle 
kunna känna 
välbefinnande.  

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer, 
erfarenhet av att 
leva med KOL & 
vara patient & få 
omvårdnad. 
25 -70 minuter. 
Sjuksköterskorna 
intervjuades med 
djupintervjuer, om 
förståelse av 
omvårdnad av 
patienter med KOL. 

N=12 patienter 
N= 4 sjuksköterskor 

Grounded 
Theory. 

Viktigt  
att utbilda 
patienten. Att 
själv klara den 
personliga 
hygienen var 
viktigt för 
individens 
välbefinnande 
Viktigt att 
sjuksköterskan 
hade bra 
förhållningssätt. 

K=II 

Mc Cathie, Spence & 
Tate 
2002 
Australien  
 

 

Hypotesen var att 
copingstrategier, 
självtillit och socialt 
stöd påverkar 
anpassningen till 
sjukdomen. 

Kvantitativ  
tvärsnittsstudie, 
deskriptiv design 
4 frågeformulär 
som var 
randomiserade till 
individerna.   
 

N=92 män 
inneliggande eller 
polikliniskt 
behandlade vid ett 
sjukhus i Sydney. 
Kriterierna var att de 
skulle vara män, 
ålder mellan 40-80 
år. Problem med 
emfysem eller 
kronisk bronkit..  

Pearson 
Product 
Moment 
correlations 
coefficient 
Multipel 
regressions- 
analys. 
Coping with 
Illness 
Questionnair
e (CWIQ) 
30  
Self- 
efficacy 
scale 
Social 
support 
Scale (ISSS) 
Depression 
Inventory 
från 0 till 
max 63. 
Anxiety 
inventory 
minumum 
20 maxs 80. 
Quality of 
life St. 
George´s 
Respiratory 
Questionnair
e (SGRQ)  

De som klarade 
att utföra saker 
själv mådde 
signifikant  
(p<0.001) bättre 
än de som hade 
låg självtillit. 
De som hade 
socialt stöd hade 
en lägre grad av 
depression. 

DS=II 

Monnikhof et al. 
2004 
Nederländerna 
 

Att undersöka hur 
individer upplever 
ett tidigare 
genomgånget 
interventionsprogra
ms effekt på 
livskvaliteten.  

Kvalitativ studie, 
semistrukturerade 
interjuver i hemmet. 
Frågorna (St George´s 
frågeformulär) -  har 
något förändrats i ditt 
liv genom 
programmet? Har 
något annat ändrats? 
Sökande frågor om 
bekräftelse om jag 
förstått rätt så har detta 
program förbättrat din 
träningskapacitet?  
 
 

Av 127 med KOL 
tidigare genomfört 
ett intervention-
sprogram 
intervjuades 
N= 20 
10 kvinnor 
10 män 
40-75år. 

Grounded 
Theory. 

Programmet 
upplevdes 
positivt. 
Lyssnade till sin 
kropp bättre 
efter, behövde 
inte tillkalla 
läkare i samma 
utsträckning. 
Fick bättre 
självförtroende, 
bättre coping.  

K=II 

Ninot et al. 
2006 
Frankrike 

 

Att utforska 
copingstrategier hos 
män och kvinnor 
med mild till 
måttlig KOL efter 
ett rehabiliterings-
program för 
individer med 
KOL. 

Kvantitativ deskriptiv 
studie  
Programmet pågick 
mellan augusti och 
december 2002. 
Besvarade frågor i 
början och efter 4 
veckor. 

Diagnosen KOL 
mild till måttlig. Ej 
syrgasberoende, 
fransktalande. 
Totalt N=182 
Kvinnor 61 
Män 121 

Cronbach´s 
alpha. 
Shapiro- wilk 
W test. 
ANOVA 
 
Coping 
inventory for 
stressful 
situation 
CISS) 

Resultatet visade 
skillnader mellan 
män och 
kvinnors coping-
hantering. Män-
nen använde mer 
problem foku-
serade strategier 
& kvinnorna 
signifikant 
(p<0.05) mer av 
de emotionella. 

DS=I 



 

    

Odencrants, Ehnfors & 
Grobe 
2005 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva 
måltidsituationer 
sett utifrån 
patientens 
perspektiv. 

Kvalitativ deskriptiv 
studie med intervjuer 
och dagböcker. 

N=13 
hemmaboende 
individer.  5 män 
och 8 kvinnor. 
Diagnostiserade för 
KOL. 65-75 år. 
Förståelse i  
svenska språket. 
Individer med andra 
sjukdomar och 
långvarig syrgas 
användning 
exkluderades. 

Innehålls-
analys. 

I samband med 
sociala kontakter 
blev det lättare 
att äta mat. 

K=II 

Odencrants, Ehnfors & 
Grobe 
2007 
Sverige 

 

Att undersöka hur 
sjuksköterskan 
ingriper för KOL 
patienter med 
minskad nutritions 
status. 

Kvalitativ explorativ 
studie. 
Semistrukturerade  
intervjuer.   
 

Totalt 25 tillfrågade 
N=19 
Bortfall 6 
Åldern varierade 
från 34-64 år. 

Innehållsanaly
s beskriven av 
Downe-
Wamboldt 

Sjuksköterskorn
a upplevde att 
det fanns mycket 
de kunde göra 
för individer 
med KOL. 
Användning av 
intuition, 
känsligt hur man 
överförde 
information. Bra 
relation med pat 
bidrog till att 
man kunde 
mötas på halva 
vägen. 

DS=II 

O`Neill 
2002 
USA 

Att utforska hur 
kvinnor känner igen 
och svarar på 
symtomen av KOL. 

Kvalitativ studie, 
semistrukturerade 
intervjuer. Kvinnor 
som hade varit på ett 
rehbiliteringsprogram i 
8 v. Motion & 
information 
Intervjuerna gjordes 
av två undersöknings 
assistenser, i hemmet 
eller på klinik, 30 min. 
Fick skriva symtom -
dagbok. 

Engelskspråkiga 
Hade fått symptom 
av sin sjukdom  
KOL 
N=21 kvinnor 
17 av de 21 kvinnor 
skrev/ förde inte 
dagbok. 

Tematisk 
analys 

Kvinnorna 
använde sig av 
kognitiv 
copinghantering 
genom att tänka 
på något annat, 
umgås med 
positiva 
människor. Leva 
dag för dag.  

DS=II 

Ringbaek et al. 
2000 
Danmark 
 

Att undersöka 
genomförbarheten 
och ekonomiska 
aspekter av 
rehabiliteringsprogr
am bestående av 
tim träning två 
gånger i veckan i 8 
veckor. 

Kvantitativ 
randomiserad, 
kontrollerad studie.  
 

Individer med KOL  
N=17 aktiva 
gruppen. 
Bortfall 7 
N=21 kontrollgrupp 
 

T-test 
Borg scale 
St.George´s 
Respiratory 
Questionnaire 
(SGRQ) 
General well 
–being 
(PGWB) 

Programmet gav 
ingen signifikant 
skillnad i 
välbefinnandet 
& fysiska 
förmågan mellan 
de som fick 
motion 2 gånger 
i veckan i 8 
veckor & de som 
inte tränade alls. 

RCT=
II 

Seamark, Blake, 
Seamark & Halpin. 
2004 
Storbritannien  

 

Att få en djupare 
förståelse för 
inverkan av 
sjukdomen på 
patienten i 
sjukdomens senare 
del. 

Kvalitativ studie 
Semistruktureade 
intervjuer. 
Patienter med vårdare.  

N=10 individer med 
KOL 
Bortfall 3 
Män 9 
Kvinna 1 

Hermeneutisk
fenomenologi
sk analys. 
 

Deltagarna 
beskrev 
progressiv 
dyspné som ett 
problem. Socialt 
stöd, bra relation 
till vårdaren var 
viktigt för att 
kunna hantera 
sin sjukdom.  
Kämpa för att 
göra saker själv 
för självkänslan 
& 
välbefinnandet 

K=I 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

    

Yuet., Alexander & 
Chun 
2002 
Hong Kong 
 

Att undersöka den 
psykosociala 
hanteringen hos 
individer med 
KOL. 
 

Kvantitativ  
deskriptiv design. 
Tre frågeformulär. 

N=54 individer med 
KOL  
Bekvämlighetsurval 

Sperman´s & 
Pearsons 
korrelation 
coefficient.  
T-test 
Jalowiec 
Coping skala, 
self report 
(PAIS-
SR)Dyspnéa 
Questionnaire 
(PFSDQ-M) 

Framgick att de 
som använde 
optimistiska & 
konfrontativa 
copingstrategier 
upplevde mindre 
psykosociala 
begränsningar.  
Vanligaste 
copingstrategier
na var att låta 
tiden ta hand om 
problemet, sova 
mer än vanligt, 
göra ngt annat, 
prata med 
familjen eller 
vännerna. 

DS=II 

 


