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Abstrakt 
Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är globalt sätt den fjärde mest vanliga orsaken 
till dödsfall. Därför är det många som är i behov av palliativ omvårdnad. Palliativ omvårdnad 
innebär att man fokuserar på att lindra symtom och öka livskvaliteten. Man ska vara ett psykiskt 
och ett emotionellt stöd till den sjuke och dess anhöriga. Syfte: Att genom en litteraturöversikt 
belysa vårdpersonalens och patienternas upplevelser av den palliativa omvårdnaden vid svår KOL. 
Metod: En litteraturöversikt där olika studier granskas. Resultat: Utifrån granskningen av artiklar 
som framkom det två huvudkategorier, vårdpersonalens upplevelser och patientens upplevelser 
samt 9 underkategorier. Många av vårdpersonalen upplevde att det var svårt att veta när den 
palliativa vården blir aktuell. Detta på grund av sjukdomens oförutsägbara natur. Patienterna 
upplevde att de fick bra omvårdnad mot symtom som andnöd, trötthet och kraftlöshet medan de 
ansåg att de fick dålig hjälp med symtom som ångest, oro och andra psykiska svårigheter. 
Diskussion: Att utveckla tydliga definitioner, riktlinjer och utbildning om palliativ vård skulle 
kunna vara ett bra stöd för vårdpersonalen att använda sig av i varje enskilt fall. Slutsats: Det skulle 
behövas fler studier för att utveckla ett system som underlättar identifikationen av när den palliativa 
vården bör sättas in. 
 
Nyckelord: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, Litteraturöversikt, Palliativ vård, Vårdpersonalens 
roll. 
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Bakgrund 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är globalt sett den fjärde mest vanliga orsaken till dödsfall 

och är förutspådd att öka ännu mer de närmaste åren. Det är även en av de vanligaste anledningar 

till att söka vård som leder till inläggning på sjukhus(Trueman & Trueman, 2011). Risken att 

utveckla KOL ökar med ungefär 8 gånger om man röker 5-14 cigaretter om dagen gentemot om 

man inte röker alls. Tiden från rök-debut till att KOL har konstaterats varierar. Den normala tiden 

från rök-debut till att drabbas av KOL är ca 20 år om man röker ett paket om dagen, ibland kan det 

gå betydligt fortare och därför har även det genetiska arvets betydelse konstaterats. Det har 

framkommit att drygt hälften av alla rökare utvecklar inte KOL(Larsson, 2006, s. 38). 

 

KOL är en kronisk lungsjukdom som progredierar långsamt. Sjukdomen karaktäriseras av kronisk 

luftvägsobstruktion som sänker lungfunktionen. Behandling med steroider eller bronkdilaterande 

läkemedel kan ge sjukdomen en viss reversibilitet, men lungorna återfår aldrig sin normala funktion. 

KOL orsakas av emfysem (alveolarsäckarna bryts ner genom en inflammatorisk reaktion som beror 

på t. ex rökning) i lungvävnaden och av bronkiolit som är inflammatoriska förändringar i de små 

perifera luftrören. I ett långt progresserat stadium av sjukdomen påverkas njurar, hjärta och 

blodcirkulationen negativt, det kan även utmynna i kroppsliga konsekvenser såsom benskörhet, 

undernäring vilket kan inverka negativt på det sociala livet(Larsson, 2006, s.13). I det Nationella 

vårdprogrammet för palliativ vård 2012-2014 (Regionaltcancercentrum, 2012) framkommer att 

patientens livskvalitet försämras vid ökad förlust av lungfunktion och därmed ökar också de akuta 

försämringsperioderna. Det leder till att sjukvårdskontakterna blir fler. Patienterna får mer ångest 

och risken att drabbas av depression ökar vilket i sin tur kan leda till att den sociala isoleringen blir 

mer uttalad. En viktig del av behandlingen av KOL är att förebygga alla de akuta försämrings-

tillfällena. 

 

Tidiga symtom på begynnande KOL är långvariga förkylningar, hosta och ökad sputumproduktion.  

Andra tidiga symtom som kan visa sig är pip och väsningar i bröstet som varierar, de uppkommer 

frekventare och ökar successivt i svårighetsgrad. Ett av symtomen som definierar KOL är dyspné 

men det kommer först i ett senare stadium av sjukdomen(Larsson, 2006, s. 41). 

 

När sjukdomen når ett avancerat stadium blir patientens symtom allvarligare, såsom andnöd, smärta, 

rädsla, ångest och viktnedgång. Det är också vanligt att patienten får svårigheter att sova, utvecklar 

depression och besväras av mycket hosta utan slem(Scullion & Holmes, 2011). Det finns inget 

botemedel för KOL därför måste omvårdnaden koncentreras till att lindra, kontrollera symtomen 

och minska antalet försämringsperioder med målsättning att försöka öka patientens livskvalitet 
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(Barnett, 2008 ). En svårt utvecklad KOL påverkar en rad olika organsystem, men även rökning 

som är den största etiologiska faktorn till KOL har även en stark bidragande orsak till andra 

sjukdomar som hjärt- kärlsjukdomar och lungcancer. Många patienter med diagnosen KOL som 

ännu inte utvecklat ett avancerat stadium, avlider ofta av andra sjukdomar såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar(Larsson, 2006, s. 41). 

 

I Yohannes (2007) studie framkom att palliativ omvårdnad vid svår KOL inte är högt prioriterad 

utan patienter med andra kroniska sjukdomar och cancer har prioriterats. Det visade sig i Scollions 

och Holmes (2011) artikel att patienter som drabbats av KOL ofta har sämre hälsostatus än patienter 

med lungcancer. Trots det så får patienterna mindre omvårdnad, framför allt palliativ omvårdnad. 

Scollion och Holmes (2011) menar vidare att det kan bero på att de är svårare att förutse när en 

KOL patient blir sämre eller närmare sig döden jämfört med patienter med lungcancer. Därmed blir 

det svårt att veta när palliativa insatser ska påbörjas(Scullion & Holmes, 2011). Den palliativa 

omvårdnaden hos patienter med KOL har dock ökat på senare år och fokuserar precis som vid 

lindrigare KOL på att lindra symtom(t.ex smärta och dyspne), öka livskvaliteten, vara emotionellt 

och psykiskt stöd till både patienten och dennes anhöriga(Yohannes, 2007). Vidare poängterar 

Yohannes (2007) att palliativ omvårdnad till patienterna öppnar upp nya möjligheter till 

kommunikation med vårdtagaren och dennes familj. 

 

När vård i livets slutskede skall sättas in vid KOL definieras av att patienten har svår luft 

obstruktion(FEV1 under 30 procent av det förväntade). Andra kriterier är att patientens BMI(body 

mass index) ska ligga under 20 och att symtomen är så påtagliga att patienten är bunden till sitt hem 

på grund av sjukdomen. Patienten ska ha haft minst två allvarliga försämringsskov under det 

senaste året som krävt sjukhusvård(Scullion & Holmes, 2011). Om patienten har akut kronisk 

respiratorisk andningssvikt ses det ofta som sista fasen av sjukdomen(Carlucci, Guerrieri & Nava, 

2012). 

 

I Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård(Socialstyrelsen, 2012) definieras ”Palliativ vård 

som ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvalitén för patienter och familjer som 

drabbats av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. De viktigaste delarna för en 

välfungerande palliativ vård är; teamarbete, symtomlindring, kommunikation och relation samt stöd 

till närstående med målsättning att främja välbefinnandet och understödja värdighet i livets 

slutskede”.  
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Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014(Regionaltcancercentrum, 2012) poängterar att 

den palliativa vården till varje enskild patient inte är tidsbegränsad utan kan pågå över en lång 

period. Vanligtvis innehåller den palliativa vården en tidig fas som kan vara lång och en sen fas som 

oftast är kort. Beck-Friis och Strang (2005) beskriver att en tredjedel av patienterna i livets slut har 

mycket svåra symtom och det kan ofta tillkomma nya problem som smärta, ångest, andnöd och 

infektioner som gör att dessa patienter behöver kvalificerad palliativ vård. Hjärt- och lungsjuka är 

exempel på patientkategorier i denna grupp. De kan må bra under långa perioder men behöver 

komma in akut då och då på grund av svårt hjärtsvikt eller KOL patienter som drabbats av 

infektioner och kan behöva akut omhändertagande enligt Nationellt vårdprogram för palliativ vård 

2012-2014(Regionaltcancercentrum, 2012). 

 

Några viktiga synpunkter vid omvårdnaden av patienter med KOL i tidig palliativ fas, är att 

vårdgivaren ger stöd och uppmuntran till att sluta röka så att sjukdomen inte förvärras och att 

poängtera vikten av att försöka bibehålla eller helst förbättra sin fysiska aktivitet. Det är viktigt att 

vårdpersonalen i tid uppmärksammar när begynnande ångest och depression börjar uppkomma. 

Noggrann och saklig information om sjukdomen kan vara viktigt för att underlätta patients 

egenvård(Booker, 2005). Uppmuntran till att använda sig av ångest dämpande tekniker och låta det 

finnas optimism och hopp trots den svåra prognosen. Vårdgivaren bör också försöka stötta och 

uppmuntra patienten till egenvård och självständighet(Scullion & Holmes, 2011). Genom att öka 

kunskapen hos den drabbade om sjukdomsförloppet och betydelsen av egenvårdsinsatser ökar 

medvetenheten om deras eget ansvar att minska och eventuellt fördröja försämringsperioderna 

poängteras i Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014(Regionaltcancercentrum, 2012).  

 

I SBU:S sammanfattning och slutsatser av behandling av astma och KOL (2003) framkommer att 

patienterna som drabbas av KOL ofta är medveten om att deras leverne har haft stor betydelse för 

uppkomsten av sjukdomen och skuldbelägger sig själv. Patienterna vårdas/behandlas både inom 

sluten och öppenvården och det är viktigt att bemöta dem på ett värdigt sätt. När sjukdomen inte 

länge är botbar träder den palliativa vården in med målsättning att hjälpa patienten att bibehålla en 

god livskvalitet ända fram till döden. Döden och döendet ska ses som naturliga fenomen som 

varken skall uppskjutas eller påskyndas utan man skall få möjlighet att leva ända tills man dör 

(Socialstyrelsen, 2007). Vårdpersonalen har en stor uppgift i mötet med varje unik individ under 

den palliativa omvårdnaden, genom att stärka patienten genom hela vårdkedjan, både i tidig och sen 

palliativ fas. Det är därför viktigt för vårdpersonalen att ha god kunskap om sjukdomen KOL och 

förståelse för patienternas upplevelser angående den palliativa omvårdnaden. Denna 
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litteraturöversikt syftar till ge en inblick i patienternas samt vårdpersonalens upplevelser om den 

palliativa omvårdnaden vid svår KOL.  

 

Syfte 

Syftet är att genom en litteraturöversikt belysa vårdpersonalens samt patientens upplevelser av den 

palliativa omvårdnaden vid svår KOL. 

 

Metod 

För att undersöka nuvarande forskning inom området har en litteraturöversikt gjorts. Denna metod 

är användbar vid en litteraturöversikt då den på ett adekvat sätt ger en bild av det aktuella 

kunskapsläget inom det område författaren har undersökt och hjälper författaren att systematiskt 

beskriva det. Både Kvalitativa och kvantitativa artiklar kan anses bidra med väsentlig information 

(jmf Friberg, 2012, s. 133). Genom att hitta nyckelord som passade in på syftet gjordes sökningar i 

databaserna PubMed och Cinahl Sökningen för att få fram relevanta vetenskapliga artiklar som 

svarade mot syftet utfördes genom systematisk litteratursökning som därefter kompletterades med 

manuella sökningar i referenslistor från utvalda artiklar. Sökningen avgränsades med utvalda sökord 

som svarade mot syftet och frågeställningen. 

 

Inklusionskriterier 

Artiklarna ska vara skriva på engelska och inte vara skriva tidigare än 2003. Översikten inkluderar 

män och kvinnor i alla åldrar som har diagnosen svår KOL samt vårdpersonal som arbetat med 

patienter med KOL. Eftersom syftet med denna studie är att beskriva upplevelser av palliativ vård 

hos patienter och vårdpersonal har främst artiklar med inifrån perspektiv där människors subjektiva 

upplevelser beskrivits inkluderats.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som är rewiew eller saknar abstrakt exkluderas. Studierna får inte vara skrivit på något 

annat språk än engelska och artiklar skriva tidigare än 2003 väljs bort. Artiklar som inte hade för 

syftet relevant fokus exkluderades.  
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Tabell 1: Översikt över utfallet av artiklar vid litteratursökning på PubMed och Cinahl. Sökningen utfördes under 

tidsperioden 20013-02-06—2013-06-02. 

Sökord: Avgränsnigar Pubmed: Cinahl: Lästa titlar/lästa 
abstrakt/lästa 
artiklar 

Valda artiklar innan 
granskning/valda 
artiklar efter granskning 

Datum: 

1. Nursing Care Max 10 år 
gammal, 
Abstakt måste 
finnas 

106917  st  54152 st  Pubmed: 0 st/0 
st/ 0 st 
Cinahl: 
0 st/ 0 st/ 0st 
 

Pubmed:0/0 
 
Cinahl:0/0 

6/2-13 

2. Chronic 
obstruktiv 
pulmonary 
disease 

Max 10 år 
gammal, 
Abstakt måste 
finnas 

19616 st 3693 st Pubmed: 
0 st/0 st/0 st 
Cinahl: 
0 st/ 0 st/ 0st 

Pubmed:0/0 
 
Cinahl:0/0 

6/2-13 
 
 
 
 
 

3. Dyspnea Max 10 år 
gammal, 
Abstakt måste 
finnas 

15545 st 2586 st Pubmed: 
0 st/0 st/0 st 
Cinahl: 
0 st/ 0 st/ 0st 

Pubmed:0/0 
 
Cinahl:0/0 

6/2-13 

4. 1 and 2 Max 10 år 
gammal, 
Abstakt måste 
finnas 

 615 st 212 st Pubmed: 
0 st/0 st/0 st 
 
 

Pubmed: 0/0 6/2-13 

5. 1 and 3 Max 10 år 
gammal, 
Abstakt måste 
finnas 

472 st 174 st Pubmed: 
0 st/0 st/0 st 
Cinahl: 
0 st/ 0 st/ 0st 
 

Pubmed:0/0 
 
Cinahl:0/0 

13/2-13 

6. 1 and 2 and 3 Max 10 år 
gammal, 
Abstakt måste 
finnas 

98 st 30st Pubmed: 
98 st/12 st/3 st 
Cinahl: 
30st/12st/0st 
 
 
 

Pubmed:3/2 
 
Cinahl:0/0 

13/2-13 

7. Palliativ care 
and Chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease 

Max 10 år 
gammal, 
Abstakt måste 
finnas 

225 st 122 st Pubmed: 
225 st/22 st/8 st 
Cinahl: 
122st/45st/ 5st 
 
 

Pubmed:7/3 
 
Cinahl: 4/2 

13/2-13 

8. 7 and 3 Max 10 år 
gammal, 
Abstakt måste 
finnas 

76 st 35st Pubmed: 
76st/20 st/0 st 
Cinahl: 
35st/12st/0st 
 
 

Pubmed:0/0 
 
Cinahl:0/0 

13/2-13 

9. Nurse patient 
relationship 

Max 10 år 
gammal, 
Abstakt måste 
finnas 

6569 st 1836 st Pubmed: 
0 st/0 st/0 st 
Cinahl: 
0 st/ 0 st/ 0st 

Pubmed:0/0 
 
Cinahl:0/0 

13/2-13 
 
 
 
 
 

10. 9 and 4   25 st 3 st Pubmed: 
25 st/5 st/1 st 
Cinahl: 
3 st/ 2 st/ 1st 
 
 

Pubmed: 1/1 
 
Cinahl: 1/0 

13/2-3 

11. 7 and 9   0 st 0 st Pubmed: 
0 st/0 st/0 
 st 
Cinahl: 
0 st/ 0 st/ 0st 

Pubmed:0/0 
 
Cinahl:0/0 

13/2-13 

12. 7  238 st  Ingen sökning Pubmed: 20 
st/8st/5st 

Pubmed:2/2 02-06-13 
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Urval och granskning 

Artiklar har söks med följande sökord: nursing, chronic obstructive pulmonary disease, dyspnea, 

palliative care, nursing patient relationship. Sökorden kombineras sedan för att uppnå bästa möjliga 

träffbild som svarar gentemot syftet. Första urvalet gjordes genom att läsa artiklarnas titlar. Därefter 

lästes abstraktet i urval två och de artiklar med abstrakt som passar in på syftet lästes i sin helhet i 

urval tre. De artiklar som passade in på syftet granskades med hjälp av en granskningsmall som 

presenteras bilaga 2. Det gjordes även en manuell sökning där referenslistor från olika artiklar gicks 

igenom. Detta resulterade i 5 artiklar som valdes ut för granskning. Totalt granskades 22 artiklar 

och 13 av dem inkluderades i litteraturstudien efter granskningen. Granskade artiklar som 

inkluderas presenteras i bilaga 1. 

 

Analys 

Valda artiklar lästes igenom flera gånger för att förstå vad som står i dem och för att identifiera 

olika kategorier. Studierna design, huvudresultat och metod har sammanställts i en tabell för att ge 

det en bättre överblick (bilaga 1). Efter analysering så har 2 huvudkategorier framkommit samt 9 

underkategorier. Detta gjordes genom att identifiera likheter och skillnader i de valda artiklarnas 

resultat. 

 

Etiska överväganden 

Denna litteraturöversikt har så neutralt som möjligt granskat och genomfört urvalet av material och 

artiklar. Endast studier som ansetts etiskt godtagbara genom att ha blivit godkända av en etisk 

nämnd eller fört ett etiskt resonemang har inkluderats. 

 

Resultatet 

Resultatet som framkom under artikelgranskningen är sammanställda utifrån 13 artiklar som 

svarade mot syftet. Framkommen data delades upp i olika kategorier utifrån patienternas samt 

vårdpersonalens upplevelser om palliativ omvårdnad av patienter med KOL. Kategorierna 

presenteras först i en översikt punktvis och därefter i löpande text där huvudkategorierna utgör 

rubrikerna till texten. Under respektive rubrik beskrivs patienternas upplevelser och 

vårdpersonalens upplevelser av den palliativa omvårdnaden i underkategoierna. Författaren valde 

att särskilja patienternas och personalens upplevelser för att det i vissa områden visade sig att 

kategorierna ibland går in i varandra, vilket kan göra det svårt att få en övergripbar bild över vad 

som framkom i litteraturstudien.  
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Vårdpersonalens upplevelser; 

* Svårigheter som vårdpersonalen upplever i samband med palliativ vård. 

* Vårdpersonalens upplevelse av att kunna ge stöd – fysiskt, psykiskt 

* Möjligheter till praktiskt stöd för patienterna 

* Kommunikationens betydelse för att skapa en god relation 

 

Patientens upplevelser; 

* Informationen och kommunikationens betydelse i samband med palliativ vård. 

* Patienternas upplevelse av god symtom behandling 

* Patienternas upplevelse av behovet av stöd 

* Patientens ovisshet över sjukdomsförloppet och livets slut 

* Att se personen bakom sjukdomen ökar livsglädjen hos patienterna 

 

Vårdpersonalens upplevelser 
  
Svårigheter som vårdpersonalen upplever i samband med palliativ vård 

I en studie av Spence et al (2009) framkom att vårdpersonalen upplevde att palliativ vård för 

personer med svår KOL var välbehövlig för att öka livskvaliteten hos den drabbade. Spence et al 

(2009) poängterade att det även fanns svårigheter med att ge sådan vård. På grund av sjukdomens 

oförutsägbarhet kan det ofta vara svårt att veta när den palliativa vården skall sättas in. Dåliga 

kommunikations kunskaper om vård i livets slut samt rädsla över hur patienten skall reagera visade 

sig vara osäkerhets framkallande hos sjuksköterskorna(Crawford, Brooksbank & Brown, 2013; 

Spence et al., 2009). 

 

I studien av Spence et al (2009) visade det sig att vårdpersonalen anser att det är viktigt med 

palliativ omvårdnad. Vårdpersonalen upplevde att det ökade patienternas livskvalitet, men menade 

också att det inte är lätt att veta när den palliativa omvårdnaden bör sättas in. Patienter med KOL i 

slutstadiet är ofta i livets slutskede längre än patienter som har cancer, därför så upplevde 

vårdpersonalen att det var mycket svårt att identifiera när behovet att palliativ omvårdnad uppstår. 

Vårdpersonalen som deltog i studien hade ofta olika uppfattning och åsikter om när palliativ 

omvårdnad skall sättas in. Dessa svåra ställningstaganden var ofta anledningen till att 

sjuksköterskan inte ville hänvisa patienter till palliativ vård(Spence et al., 2009). 
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I en studie genomförd av Goodbridge, Duggleby, Gjevre & Rennie (2008) framkom att 

vårdpersonalen upplever att det är olika typ på omvårdnaden som patienter med avancerad KOL bör 

få än den omvårdnad andra allvarligt sjuka patienter. Patienter med KOL är ofta relativt stabila rent 

fysiskt. Utifrån det upplever vårdpersonalen att det är svårt och frustrerande att ge god omvårdnad 

till dessa patienter då de i en högre grad behöver psykiskt och emotionellt stöd och i mindre grad 

fysisk vård. I en studie av Strang, Ekberg-Jansson, Strang och Larsson (2013) rapporteras det att 

vårdpersonalen kände att det var självklart att försöka hjälpa patienterna med deras fysiska symtom 

men att de psykiska, sociala och existentiella dimensionerna kom i skymundan gentemot de fysiska. 

  

Att ge tillräcklig symtomlindring till patienter med KOL i slutstadiet upplevdes som en svår 

utmaning. Det mest svårbehandlade symtomet var ofta dyspné och vårdpersonalen kände sig 

maktlös och det var svårt att se när patienterna hade det svårt. Detta ledde till att vårdpersonalen 

kände en form av hjälplöshet när det inte gick att lindra symtomen som de skulle önska 

(Goodbridge et al., 2008). Patienterna kämpade med detta symtom och vårdpersonalen kände stor 

empati inför kampen de gick igenom. Ångest och oro är ett annat symtom som vårdpersonalen inte 

alltid upplevde att de kunde hantera så bra som de skulle vilja(Goodbridge et al., 2008). I ett citat 

hämtat från Goddbridege et al (2008) studie uttryckte en i vårdpersonalen följande; ” Jag tror att är 

väldigt hemskt att dö i KOL. När du kämpar för varje litet andetag du tar och du upplever det som 

att du kvävs hela tiden. Jag kan inte tänka mig att dö så.” 

 

Vårdpersonalens upplevelser av att kunna ge stöd – fysiskt och psykiskt  

I en studie av Crawford et al (2013) rapporteras att vårdpersonalen menar att det viktigaste för 

vården av patienter med KOL är att se till att patienterna får stöd vid deras dagliga aktiviteter. 

Optimal behandling av såväl fysiska, psykiska symtom samt sociala aspekter underlättar 

planeringen av vården. 

 

Enligt Odencrantz, Ehnfors och Grode (2007) framkom i en studie att sjuksköterskan ofta är de 

viktigaste vårdgivarna till KOL patienter, men att de till en början kände att de inte kunde hjälpa 

och stödja dessa patienter på ett tillfredsställande sätt. Så småningom upptäckte sjuksköterskorna att 

det faktiskt fanns mycket man kunde göra för att stödja patienten. Det var viktigt förmedla trygghet 

i relationen till patienten, vilket ökade tilliten till vårdpersonalen och patienternas upplevelse av 

trygghet ökade. Det visade sig i en studie av Strang et al (2013) att erfaren vårdpersonal ofta gjorde 

upp en plan på hur den palliativa vården ska läggas upp medans det inte var lika vanligt hos 

oerfaren vårdpersonal. Det fram kom även att oerfaren vårdpersonal sällan beaktade de psykiska, 

sociala och existentiella dimensionerna. Det är viktigt att patienterna med en långt gången KOL får 



 
 

9	  

fysisk och psykiskt stöd av vårdpersonalen, men de upplevde att både patienterna och deras 

anhöriga inte berättade om sina problem och behov för att de kände det som om att personalen inte 

hade tid och att resurserna var för dåliga vilket ledde till outtalade behov och önskemål hos den 

sjuke (Odencrantz et al., 2007; Spence et al., 2009).  

 

Möjligheter till praktiskt och materiellt stöd för patienterna 

Vårdpersonalen upplevde det som att patienterna hade lätt att få tillgång till fysiska hjälpmedel så 

som rullatorer, syrgas behandling och nebulisatorer. Dessa hjälpmedel ökade de drabbades 

livskvalitet mycket, dock så visade det sig att hjälpmedel som rullstolar, trapphissar, dusch/toa 

stolar var svåra att få tag på för patienterna. Detta oftast för att det är en lång väntelista för dessa 

redskap och hjälpmedel. Alla som behöver sådana hjälpmedel behöver oftast dem väldigt fort vilket 

innebar att vårdpersonalen upplevde att det var svårt att prioritera vilken patient som skulle få 

hjälpmedel först. Hur väljer man ett brådskande fall över ett annat? (Spence et al., 2009).  

 

Kommunikationens betydelse för att skapa en god relation 

För att bygga upp en god relation mellan vårdpersonalen och patient ar det oumbärligt med en 

individualiserad information. För att det skall vara möjligt är det viktigt att vårdpersonalen är 

uppmärksam på patientens signaler och känna av rätt tillfälle att ge information. Vårdpersonalen 

upplevde att man måste vara försiktigt på hur, var och när man ger information till patienterna. Det 

gäller att försöka att förbereda patienten så att de är redo för den information som ska ges. 

(Odencrantz et al., 2007; Strang et al, 2013). Trots att vårdpersonalen tyckte det var viktigt att ta 

upp och diskutera sjukdomens progression, prognos och behandling så diskuterades detta sällan 

med patienterna i ett tidigt stadium av KOL. Detta för att undvika lidande(Spence et al., 2009 ; 

Strang et al., 2013). 

 

Vårdpersonalen beskriver att kommunikationen mellan patienter som drabbats av KOL och dem 

själva är svår. Patienternas svåra symtom som trötthet, andfåddhet och deras lidande som relaterade 

till ångest och oro var ett hinder. Vårdpersonalen upplevde att tidsbristen och att det finns för lite 

resurser gjorde att de bara hade tid att hantera och åtgärda de allra viktigaste, mest omedelbara 

frågor som patienterna tog upp(Spence et al., 2009). 
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Patienternas upplevelser 
 
Informationens och kommunikationens betydelse i samband med palliativ vård 

Goodbridge et al (2008) visade att patienter med KOL ofta inte får tillräcklig information och 

utbildning om sjukdomens progression medans deras tillstånd var stabilt. Detta gjorde att 

patienterna hade orealistiska förväntningar på att bli bättre och att bli stabil igen efter ett akut skov. 

Enligt studier av White et al (2011) och Jones et al (2004) ansåg ca hälften av deltagarna att de fick 

tillräcklig med information om deras symtom och behandling och de flesta fick adekvat information 

som var lätt att förstå när de bad om det. Många kände att de hade bra koll på sjukdomen och att 

sjukvårdpersonal gett en bra och tydlig bild av hur sjukdom kommer att progressera, medans många 

andra inte alls hade någon förståelse eller kunskap om sin sjukdom och kände att personalen inte 

gett dem tillräckligt med utbildning om deras tillstånd. Det visade sig att nära hälften av patienterna 

upplevde att borde givits mer information kontinuerligt. Många av patienterna hade aldrig 

diskuterat sin sjukdom med någon i personalen. De flesta ville diskutera och prata om sjukdomens 

progression medans andra inte alls var intresserade av vare sig information eller att diskutera 

(Gardiner et al., 2009; Seamark, Blake, Seamark & Halpin, 2004; White et al., 2011). 

 

Ett flertal av patienterna ansåg att informationen om sjukdomen gick att få, medans andra inte visste 

vart de skulle vända sig för att få informationen(Spence et al., 2009). Många patienter upplevde att 

de hade för lite konversationer med personalen om deras framtid och om hur det vill att vården ska 

utformas och fortskrida. Patienterna beskrev även att när de hade konversationer med 

vårdpersonalen så upplevde de att personalen inte lyssnade på vad de hade att säga (Crawford et al., 

2013). 

 

Patienternas upplevelser av god symtom behandling 

Det har framkommit i flera studier att patienterna med KOL upplevde att under deras sista 

levnadsår hade de kraftig andnöd, trötthet och kraftlöshet ofta eller nästan hela tiden. De ansåg att 

de fått en bra behandling mot dessa symtom, men andra vanliga symtom som patienter haft som 

svårighet med som sömn, ångest, oro, panikattacker och andra psykiska symtom fick de inte alls 

lika bra behandling mot(Elkington, White, Addington-Hall, Higgs & Edmonds, 2005; Hayle, 

Coventry, Gomm & Caress, 2013; Seamark et al., 2004) Patienterna kände att de gärna önskade 

diskutera deras sjukdom och deras symtomproblematik med kunnig vårdpersonal(Seamark et al, 

2004). När patienternas fysiska symtom reducerades så upplevde de att deras självkänsla ökade 

markant, ett acceptabelt livsrum skapads där livet så långt som möjligt kunde fortgå(Hayle et al., 

2013). I en studie av Hayle et al (2013) framkom det även att den palliativa vården också hade 
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effekt på den psykiska dimensionen av symtomlindringen vilket ökade välbefinnandet hos 

patienterna. De deltagande patienterna i studien beskrev att det var vårdpersonalens positiva attityd 

gentemot patientens behov av symtomlindring som hjälpte deras psykiska välmående.   

 

Patienternas upplevelse av behovet av stöd 

I en studie av Ek och Ternestedt (2008) framkom att patienterna beskriver att det är viktigt för dem 

att prata med andra som drabbats av samma sjukdom. Där kunde det prata och ventilera om deras 

oro och ångest inför framtiden, vilket gav patienterna styrka att kämpa och fortsätta leva trots den 

allvarliga prognosen. De upplevde även att relationen med människor i det dagliga livet gav dem ett 

stort stöd. I en studie av Crawford et al (2013) så framkommer att det inte finns en klar väg att gå 

för att få organiserat stöd och råd. Dock visade det sig i en studie av Jones et al (2004) att många 

patienter kände att det visste när och hur det skulle söka hjälp och stöd hos vårdpersonalen, men att 

det hellre överlät det ansvaret på deras närstående. 

 

Många patienter uttryckte en ovilja att ta kontakt med vårdpersonalen och prata om svåra saker 

relaterade till döden. Det berodde på att patienterna hade intrycket av att eftersom inget kunde 

hjälpa dem så kändes det meningslöst att söka stöd hos vårdpersonalen(Gardiner et al., 2009). I stort 

sett alla patienter som drabbats av kol var väl införstådda att det var rökningen som var den största 

anledningen till att de drabbats, vilket medförde att många kände sig övergivna och dömda av deras 

läkare(Crawford et al., 2013). Det har visat sig i en studie av Habraken, Pols, Bindels och Willems 

(2008) att patienter med svår KOL ofta inte kände sig tillräckligt sjuka för att be om att få hjälp av 

vårdpersonalen. Detta för att de genomgår små försämringar under en lång tid vilket leder till att de 

anpassade sig relativt bra till att leva med begränsningar. I en studie av Ek och Ternestedt (2008) 

framkommer och andra sidan att patientens livsglädje ökar när de orkade ägna sig åt saker de 

gillade att göra innan sjukdomen. De poängterade att relationen med barn och barnbarnen var 

speciellt viktiga och genom att ha en bra kontakt med dem så fick livet mer mening(Ek & 

Ternestedt, 2008). 

 

Patientens ovisshet över sjukdomsförloppet och livets slut 

Att leva med avancerad KOL går känslomässigt och symtommässigt upp och ner under 

sjukdomsperioden, det medförde att många patienter kände det väldigt stressfullt att inte veta hur de 

skulle må nästa dag eller dagen efter det. Patienterna upplevde att de kunde känna sig relativt starka 

och friska, för att nästa dag inte orka någonting. När sjukdomen hade sina svårare perioder så kom 

ofta en känsla av meningslöshet, och när de inte klarade av vardagslivet längre kunde det kännas 

som att de vill avsluta sina liv. När livskvalitet var förlorad och ingenting kändes meningsfullt så 
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kände patienterna ingen relation till sitt egna liv(Ek & Ternestedt, 2008). Trots att många inte har en 

så stor kunskap om sjukdomen och dess progression så uttrycker många att de är oroliga över hur 

deras tillstånd ska försämras och minska deras livskvalitet. Framförallt var det oro över att 

andnöden skulle bli så mycket värre att de inte kunde göra någonting alls utan bara vara bunden till 

en säng eller stol(Gardiner et al., 2009).   

 

De flesta patienterna med avancerad KOL hade insikt i att de faktiskt skulle dö av sjukdomen till 

slut. Det var dock så att denna vetskap inte kom genom någon diskussion med vårdpersonalen utan 

från patientens egna erfarenheter och kunskap de samlat på sig från media(Gardiner et al., 2009). 

Många Patienter med svår KOL har en förförståelse om att det bara är patienter som drabbats av 

cancer som ska få palliativ vård och att det uteslutande gavs till patienter som snart ska dö. Detta 

gjorde att patienterna upplevde att det är viktigt att utbilda allmänheten om vad palliativ vård 

egentligen innebär( Hayle et al, 2013). De patienter som däremot hade diskuterat med 

vårdpersonalen om deras tillstånd så framkom det oro och funderingar om på vilket sätt de skulle 

komma att dö på. Många känner inte en rädsla inför den kommande döden utan det är på vilket sätt 

de ska dö som många KOL patienter känner oro för. De vill inte lida i in döden utan bara somna in 

(Gardiner et al., 2009).   

 

Att se personen bakom sjukdomen ökar livsglädjen hos patienterna 

Ek och Ternestedts (2008) studie visar att personer som drabbats av KOL önskar att andra 

människor i deras närhet ska se dem som samma person som innan sjukdomen. Detta skulle bidra 

till ökad lycka och livskvalitet. Det är inte alltid självklart, utan ofta så fokuserar vännerna och de 

anhöriga mer på själva sjukdomen och vilka svagheter den för med sig istället för att fokusera på de 

styrkor som finns kvar hos den sjuke. Att känna sig sedd och bekräftade ledde till att patienterna 

kände att de fick mer livsglädje och mer styrka att försöka leva på ett normalt vis som möjligt. De 

flesta av patienterna har ofta en stark vilja att leva och det gör att de ofta har en stark intention att 

försöka leva så vanligt som möjligt utifrån dagsformen. De möjliggjorde detta genom att planera 

livet noggrant och välja aktiviteter som det kände var viktigast för deras välmående och prioritera 

bort andra aktiviteter som inte gav lika mycket glädje(Ek & Ternestedt, 2008). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vårdpersonalen samt patienternas upplevelser av 

palliativ omvårdnad vid KOL. I resultatets kategori; svårigheter som Vårdpersonalen upplever i 

samband med palliativ vård så framkom att det fanns vissa svårigheter med att veta när palliativ 
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omvårdnad skall sättas in hos patienter som drabbats av KOL eftersom att det är en så oförutsägbar 

sjukdomsbild. Dessa patienter är ofta i en palliativ fas väldigt länge vilket kan göra att den palliativa 

omvårdnaden antingen sätts in för tidigt eller försent. Det kan innebära att det blir svårt att få en bra 

struktur på hur man ska planera den palliativa vården med patienten. Eftersom många i 

vårdpersonalen hade olika uppfattning om när det blev aktuellt med palliativ vård, så kan det vara 

fördelaktigt med god utbildning och information om sjukdomen i dess olika faser samt att det finns 

tydligt definierat när och hur den palliativa omvårdnaden skall sättas in. I Sandman och Woods 

(2003, s. 13) poängteras att målet med palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet för 

patienten och deras närstående. Palliativ vård ska sättas in när det inte längre finns förväntningar på 

att bota eller förlänga livet för patienten. Utmaningen är att alla patienter är unika individer med 

olika individuella behov och livserfarenheter vilket det gör att blir svårt att komma fram till när 

palliativ vård bör sättas in. Tagna beslut måste ske i dialog och samråd med patient och närstående 

utifrån den etiska plattformen. En samlad bedömning utifrån alla berörda medför med samsyn och 

säkrare prognoser. Tydliga definitioner, riktlinjer och utbildning angående palliativ vård skulle vara 

ett bra stöd för vårdpersonalen för att få en helhetsbild av varje enskilt fall. Kontinuerlig 

information och utbildning i svåra etiska ställningstagande ökar vårdpersonalens trygghet i sin 

yrkesroll som gagnar patienternas omvårdnad. Samtalet mellan den döende människan och vårdaren 

måste vara i fokus och i mötet krävs närvaro, flexibilitet, empati, mod, ödmjukhet och kunskap hos 

vårdpersonalen. I en högteknologiskt värld är det lätt att endast se den medicinska tekniken och 

läkemedelslära och glömma det enkla men oftast det svåraste: Samtalet 

 

I litteraturöversiktens resultat framkommer att många i vårdpersonalen upplevde även att det var 

svårt att ge en tillfredsställande symtomlindring. Framförallt var det andningsproblemen som 

upplevdes som svårast att hantera. Leyson (2012) skriver att andnöd är svårt att definiera precis som 

smärta eftersom det är en subjektiv upplevelse och beror på en blandning av fysiska, psykiska och 

sociala faktorer. Författaren av denna litteraturöversikt menar att det blir väldigt svårbehandlat då 

man inte bara kan lösa det genom att lösa de fysiska faktorerna. Och eftersom det är en subjektiv 

upplevelse kan det vara svårt att identifiera när en enskild patient behöver fysisk hjälp med 

andningen. Genom att försöka vara aktiv med att dämpa ångesten och oron hos patienterna så kan 

det leda till att även deras andning blir lite lättare. Dock är ångest och oro hos patienterna i sig 

väldigt svårt att hantera och det upplevde också det flesta bland vårdpersonalen. Den otillräcklighet 

som vårdpersonalen känner kan leda till att de blir osäkra i vården av den sjuke patienten, vilket i 

sin tur kan leda till att patientens oro och ångest bara ökar. 
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I kategorin vårdpersonalens upplevelser av att kunna ge stöd så påvisas det att vårdpersonalen ofta 

känner att de väldigt viktiga för patienterna men det känner också att den inte kan hjälpa och stödja 

dem på ett så bra sätt som de skulle vilja. Det kan nog vara svårt att vara där för en patient i en 

palliativ fas.  Ofta kan det vara väldigt mycket att göra så man känner att man inte hinner vara med 

patienten så mycket som man skulle vilja. När vården sker i hemmet så träffar man inte patienten 

alls på samma sätt och kan inte vara ett lika bra stöd som om man träffar patienten ofta. 

 

I resultatets avsnitt om kommunikationens betydelse för en god relation framkommer det att 

vårdpersonalen upplever att det är viktigt att ge en individanpassad information och vänta in rätt 

tillfälle att ge informationen för att bygga upp en god relation med patienten. Det är nog väldigt 

viktigt att man försöker att förstå varje enskild patient på ett eget sätt och inte ta med sig sin 

förförståelse över hur patienter med avancerad KOL brukar vara och reagera. För om man antar att 

en individ vill ha information på samma sätt som den patient man hade innan så kan det skapa 

frustration mellan patienten och sjuksköterskan. Patienten kan uppleva att de fått information för 

fort, för långsamt, för mycket eller för lite. Därför är det viktigt att försöka lära känna patienten för 

att kunna individanpassa hur kommunikationen mellan vårdgivare och patient skall gå till väga. I en 

studie av Iley (2012) så påvisas det att många i vårdpersonalen tycker att det är jobbigt och svårt att 

diskutera och informera om sjukdomens dåliga prognos och innebörden med palliativa omvårdnad. 

Detta kanske skulle kunna underlättas genom att lära känna patienten så blir det lättare att få veta 

hur patienten känner om hur mycket information han vill ha om sjukdomen, dess progression och 

den dåliga prognosen. 

 

I resultatets avsnitt angående informationens och kommunikationens betydelse för patienterna 

framkommer det att många patienter känner att de inte fått tillräcklig information om sjukdomen 

medans många andra kände att de gärna skulle ta del av mer information. I en studie av Iley (2012)  

så påvisas det att patienterna ofta inte förstår sjukdomens fulla natur och att den faktiskt kommer att 

begränsa deras liv och så småningom leda till döden, medans de patienter som har kunskap om 

sjukdomen oftast väljer att undviker att diskutera sjukdom och försöker fokusera på att leva istället. 

Detta är någonting som skulle kunna undvikas genom att ha regelbundna samtal med patienterna 

och på så sätt identifiera vad de egentligen har för kunskap och förståelse om deras 

sjukdomstillstånd. Ofta är det nog så att patienten tror att de har en tillräcklig förståelse om 

sjukdomen men att det visar sig att de inte har det. Detta är något som vårdpersonalen måste hålla 

vara uppmärksam på för man kan inte räkna med att patienten kommer att ställa de rätta frågorna 

eller ens ställs frågor alls utan det måste vårdpersonalen försöka locka fram hos patienterna. Genom 

att ha kontinuerliga konversationer med patienterna så kan både information ges till patienterna och 
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det blir lättare att ställa frågor för patienterna desto mer kunskap de samlat på sig om sjukdomen.  

Sedan finns ju de som inte vill prata alls om sjukdomen, där gäller det att bara finnas där för dem 

när det ändrar sig. Det är faktiskt så att alla patienter har olika copingstrategier för att hantera 

sjukdomen, vissa låser in sig och nästan ignorerar sjukdomen medans andra gärna vill prata om den 

hela tiden för att bearbeta sina känslor. Därför så är det viktigt att utveckla en unik strategi för varje 

enskild individ och som sjuksköterska var lyhörd och stanna kvar när patienten vågar blotta sina 

innersta tankar. 

 

I kategorin patientens ovisshet över sjukdomsförloppet och livets slut så påvisas det att när 

patienterna inte längre klarade av det vardagliga livet så tappade de livsglädjen. Livet tappade sin 

mening vilket gjorde att de upplevde att de inte hade någon relation till sitt liv längre. I Sandman 

och Woods (2003, ss.64-65) noterar de att när man ställs inför att livet snart skall ta slut så drabbas 

man ofta av en svår sorg för att man ska lämna sina älskade och för att kroppen fysiskt faktiskt 

sviker en. Det kan medföra att den ångest och oro som patienterna ofta redan känner ökar ytterligare 

och det gör den sista tiden i livet än mer jobbig. Ytterligare mentala stressfaktorer som påverkar 

upplevelsen inför livets slut är rädslan för att deras fysiska symtom, dyspné ska bli värre så att de 

nästan kvävs till döds. Då blir livets sista tid plågsamt och ångestfyllt.  Det kan vara en orsak till att 

många patienter inte är rädd för döden utan deras rädsla och oro handlar om hur vägen till döendet 

skall bli.  För vårdpersonalen blir det viktigt att försöka hitta lösningar bl.a genom teamwork för att 

patienterna skall känna någon form att livskvalitet. Genom mindre krävande aktiviteter eller kanske 

genom bara att var där som sällskap. För en patient i livets slut handlar det om att spara resurserna 

till att göra det som känns viktigt för dagen, utifrån dagsformen. Som vårdpersonal kan du 

möjliggöra och uppmuntra en hel del genom problemlösning och kreativa lösningar utifrån 

patientens önskemål. 

 

I Kategorin att se personen bakom sjukdomen ökar livsglädjen hos patienterna så framkommer det 

att patienterna vill att man ska se det friska som de har kvar och inte de svagheter de fått från 

sjukdomen. De vill bli bemötta som den person de var innan diagnosen KOL. Det framkom att det 

är något som både vårdpersonal och patienternas anhöriga har problem med. Det är så lätt att se när 

patienten lider att det blir svårt att ta till sig när patienten faktiskt mår lite bättre. Små aktiviteter 

som tidigare kanske inte betytt så mycket för dem kan efter sjukdomsdebut vara väldigt värdefulla 

för patienterna. Det kan vara svårt att förstå för sjuksköterskorna och anhöriga att en sån liten sak 

kan ge en stor glädje hos patienterna. Dock så kan många patienter istället bli frustrerade när det 

inte kan göra de aktiviteter de gjort förut, då gäller det att försöka hjälpa patienten att hitta och 

förstå att andra aktivitet som kanske inte är lika krävande också kan skänka en stor livsglädje åt 
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dem. Så länge det finns liv så finns det hopp. Hoppet och vad livskvalitet står för ser skiftandet ut 

under sjukdomsförloppet. Till en början finns hoppet om bot men när insikten om sjukdomens 

allvar växer sig fram förändras hoppet. I livets slut kan det vara livskvalitet att få sova en hel natt, 

inte behöva ha ont, orka äta en måltid med familjen och ev. få komma hem till familjen ytterligare 

en gång.   

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt hade för avsikt att ge en bred bild av hur vårdpersonalen samt patienternas 

upplevelser av den palliativa omvårdnaden vid KOL.  Det finns mycket forskning om just kring 

sjukdom KOL, men inte lika mycket om hur patienter och vårdpersonalen upplever den palliativa 

omvårdnaden vid kol. Det senaste årtiondet och framförallt de senaste åren så har den palliativa 

forskningen kommit igång och det görs relativt många studier inom området. Dessa studier 

fokuserar ofta på hemsjukvård, vårdavdelningar och specialistenheter. Den inriktar sig främst på 

patienter och vårdpersonal, men även ur närståendes perspektiv. Eftersom det har gjort relativt få 

studier på just upplevelser vid den palliativa omvårdnaden vid KOL så fanns det ett ganska litet 

urval av artiklar att välja mellan till denna litteraturöversikt. Det fanns klart fler kvalitativa artiklar i 

området än kvantitativa. Detta gjorde inte ingenting då det var upplevelser som efterfrågades fanns i 

större utsträckning i kvalitativa artiklar. Det är också naturligt att det finns en övervikt av kvalitativa 

artiklar då det är patienters och sjuksköterskornas åsikter och upplevelser som man studerar och det 

är svårt att göra med kvantitativa artiklar. Det har dock använts två kvantitativa artikel som vars 

resultat på ett tillfredställande sätt stämde in på litteraturöversiktens syfte. Det visar att det går att 

göra kvantitativa studier i ämnet. 

 

Det artiklar som inkluderats i litteraturöversikten är studier från Sverige, Storbritannien, USA, 

Australien och en från Holland. Det kan förklaras av att dessa länder ligger i framkant när det gäller 

forskning och är av tradition starka när det kommer till omvårdnadsforskning. Det är också naturligt 

att det kommer mycket omvårdnadsforskning därifrån då det är relativt rika länder med en 

avancerad sjukvård som har gjort att intresse för omvårdnad allmänhet ökat. I detta fall är det ju 

omvårdnaden vid KOL som det gjorts en del studier på. Det finns också relativa likheter mellan 

dessa länders sjukvårdsystem vilket kan förklara det gemensamma intresset. En förklaring till att det 

inte kommer fram lika mycket omvårdnadsforskning från t.ex Tyskland och Frankrike kan vara att 

det ofta publicerar sina artiklar på deras egna språk och därför inte blir åtkomlig och användbar för 

författaren till denna litteraturöversikt. 
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De sökord som använts ha på ett tillfredställande sätt gett ett välavgränsat sökmaterial men eftersom 

det är ett relativt nytt område så var det många låsta artiklar vilket gjorde att det begränsade antalet 

artiklar och gjorde det svårt att hitta många bra artiklar, men ändå klart tillräckligt dock med 

begränsat tillval. Sökordet experiences hade kunna avgränsa sökningen ännu mer gentemot syftet på 

litteratur översikten och eventuellt gett fler studier som kunnats användas. Experiences är ett svårt 

ord att använda eftersom det inte finns en klar översättning på ordet utan kan på svenska bli flera 

olika ord. Därför har ordet experience exkluderats ur översikten. 

 

Eftersom författaren till denna litteratur gjort arbetet själv så kommer det alltid finnas begränsningar 

över hur urvalet av artiklar gått till, valet att kategorier samt hur granskningen av artiklarna gått till. 

Artiklar har granskat med en godkänd granskningsmall vilket validerar arbetet. Men det kan även 

vara en styrka att för att översikten kan blir mer enhetlig än om man är flera författare. Flera 

författare hade dock gett viktiga synvinklar och tankar som eventuellt hade gjort arbetets validitet 

starkare. 

 

Slutsats 

I litteratur studien har det framkommit att många patienter upplever att de inte får tillräckligt med 

information som de skulle vilja. Även fast många upplever att det får information så finns det en hel 

del att arbeta med vad det gäller informationen och kommunikationen med patienterna. Den 

palliativa omvårdnaden vid KOL upplevs som svår att förhålla sig till. Det är svårt att veta när och 

hur den palliativa vården skall sättas in för att sjukdomen beter sig olik för varje individ. Det skulle 

behövas fler studier för att utveckla ett system som underlättar identifikationen av när den palliativa 

vården bör sättas in. Palliativ omvårdnad är relativt ungt som område men som på senare år fått mer 

och mer uppmärksamhet då man har upptäckt vilka fördelar det finns med en god palliativ vård, 

vilket har gjort att vården förbättrats. Men samtidigt så behövs det mer forskning om den palliativa 

omvårdnaden i allmänhet och inom den palliativa omvårdnaden vid svår KOL i synnerhet. 
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Bilaga 1 
 
 
 
Författare,	  
Årtal,	  Land 

Studiens	  syfte Design/Intervention/Instrument Deltagare/(BIortfall) Huvudresultat Kommentarer	  
gällande	  
kvaliteten 

Crawford,	  
Brooksbank	  
&	  Brown. 
2013 
Australien 

Att	  utforska	  de	  behov	  
som	  patienter	  med	  
slutstadiet	  av	  KOL	  i	  
södra	  Australien	  samt	  
utveckla	  
rekommendationer	  för	  
en	  omvårdnadsmodell. 

Kvalitativ	  metod.	   15	  personer	  med	  KOL	  
i	  en	  del	  av	  studien	  
och	  5	  fokus	  grupper	  i	  
den	  andra	  delen	  av	  
studien. 

Denna	  studie	  
visade	  att	  de	  
behov	  som	  
patienter	  med	  
KOL	  har	  inte	  blir	  
mötta.	  	  Det	  fanns	  
inte	  klart	  och	  
tydligt	  hur	  
patienterna	  ska	  
söka	  stöd	  hos	  
vårdpersonalen.	   

Grad	  1,	  Dock	  
inte	  helt	  
tillfredställande	  
gällande	  
beskrivningen	  
av	  vilka	  som	  
deltar. 

Ek	  &	  
Ternestedt. 
2008 
Sverige 

Att	  beskriva	  den	  
essentiella	  strukturen	  
av	  den	  levda	  
erfarenheten	  av	  att	  
leva	  med	  avancerad	  
KOL	  under	  den	  
palliativa	  fasen. 

Kvalitativ	  metod-‐	  
fenomenologisk	  design 

9st	  uppfyllde	  
kriterierna.	  En	  person	  
nekade	  att	  vara	  med. 

Deltagarna	  
besktriver	  hur	  
deras	  fysiska	  
begränsningar	  
tvingade	  dem	  att	  
avstå	  aktiviteter	  
som	  de	  tidigare	  
hade	  haft	  glädje	  
av,	  vilket	  ledde	  till	  
social	  isolation.	  
Varje	  dag	  
varierade	  känslan	  
av	  meningsfullhet	  
och	  
meningslöshet. 

Grad	  1 

Elkington. 
2005 
England 

Att	  beskriva	  de	  behov	  
som	  KOL	  patienter	  har	  
under	  deras	  sista	  
levnadsår. 

Mixed	  design 28	  st	  djupintervjuer	  
gjordes,	  60	  st	  svarade	  
på	  frågeformulär. 

Patienter	  som	  dog	  
i	  	  KOL	  fick	  
otillräcklig	  
omvårdnad	  från	  
sjukvården	  under	  
sitt	  sista	  
levnadsår. 

Grad	  1 

Gardiner	  et	  
al.	  2009 
England 

Att	  bestämma	  de	  
behoven	  som	  patienter	  
med	  avancerad	  KOL	  
har. 

Kvalitativ	  metod 49	  st	  tillfrågades	  om	  
att	  vara	  med.Semi	  
strukturerade	  
intervjuer	  med	  21	  
patienter	  med	  
avancerad	  KOL. 

Visade	  att	  
patienternas	  
förståelse	  och	  
kunskap	  om	  Kol	  
var	  dålig.	  De	  flesta	  
patienterna	  visste	  
inte	  om	  
sjukdomens	  
progressiva	  
fortgång.	  Trots	  
detta	  så	  uttryckte	  
deltagarna	  ofta	  
oro	  om	  hur	  
sjukdomen	  ska	  
påverka	  dem. 

Grad	  1 

Goodridge	  
et	  al.	   
2008 
Canada 

Att	  undersöka	  hur	  de	  
som	  jobbar	  på	  en	  
akutavdelning	  ser	  på	  
utmaningen	  att	  ge	  god	  
palliativ	  omvårdnad	  till	  
individer	  med	  KOL	  som	  
dör	  inom	  
akutenheterna 

Kvalitativ	  metod.	  Fokus	  grupper 17	  st	  som	  jobbade	  på	  
akutenheter	  varav	  15	  
sjuksköterskor.	  21/4 

Man	  kunde	  se	  att	  
deltagarna	  tyckte	  
det	  var	  svårt	  att	  
klara	  av	  att	  
hantera	  de	  svåra	  
symtomen.	  Detta	  
gjorde	  att	  
deltagarna	  
ifrågasatte	  

Grad	  1 



 
 

 lämpligheten	  att	  
ge	  
livsuppehållande	  
vård	  till	  personer	  
med	  KOL	  på	  
akuten.	  De	  tyckte	  
att	  de	  gjorde	  att	  
äventyrade	  deras	  
möjligt	  het	  att	  ge	  
en	  god	  palliativ	  
vård. 

Habraken	  et	  
al. 
2008 
Holland 

Att	  få	  insikt	  i	  varför	  
patienter	  med	  KOL	  i	  
slutskedet	  inte	  
uttrycker	  någon	  önskan	  
om	  hjälp.	   

Kvalitativ	  metod. 11	  st	  semi-‐
strukturerade	  
djupintervjuer	  
genomfördes. 

Trots	  att	  
patienterna	  
upplevde	  flera	  
begränsningar	  i	  
livet	  så	  uttryckte	  
de	  inte	  någon	  
önskan	  om	  hjälp.	  
Detta	  för	  att	  de	  
inte	  såg	  sina	  
begränsningar	  
som	  onormala	  och	  
de	  visste	  inte	  att	  
det	  finns	  sätt	  att	  
förbättra	  deras	  
situation. 

Grad	  1 

Hayle	  et	  al. 
2013 
England 

Att	  undersöka	  den	  
levda	  erfarenheten	  
(fysisk,	  psykiskt,	  
spirituellt)	  som	  
patienter	  med	  	  KOL	  	  
har	  av	  palliativ	  vård.	   

Kvalitativ	  metod.	  Hermeneutisk	  
fenomenologisk	  metod. 

18	  st	  tillfrågades.	  8	  st	  
semi-‐strukturerade	  
intervjuer	  
genomfördes. 
 

Patientens	  
uppfattning	  av	  
deras	  
psykologiska	  
hälsa,	  speciellt	  
humör,	  självkänsla	  
och	  
självförtroende	  	  
förbättrades	  när	  
de	  får	  palliativ	  
vård. 

Grad	  1 

Jones	  et	  al. 
2004 
England 

Att	  fastställa	  de	  behov	  
som	  patienter	  som	  är	  
döende	  i	  KOL	  är	  i	  
behov	  av. 

Kvalitativ	  metod. 16	  st	  semi-‐
strukturerade	  
intervjuer. 

Många	  patienter	  
erkände	  inte	  att	  
de	  hade	  behov	  av	  
hjälp.	  Detta	  tros	  
att	  de	  blivit	  
uppmanade	  att	  
tänka	  på	  både	  
fysiska	  och	  
psykiska	  aspekter. 

Grad	  1 

Odencrants,	  
Ehnfors	  &	  
Grobe 
2007 
sverige 

Att	  utreda	  hur	  
sjuksköterskor	  i	  
primärvården	  beskriver	  
nutritionsbedömningen	  
hos	  patienter	  med	  Kol. 

Kvalitativ	  metod,	  Semi-‐
struckturerade	  intervjuer.	  
Innehållsanalys. 

25	  sjuksköterskor	  
tillfrågade,	  19	  valde	  
att	  delta. 

Resultatet	  visade	  
att	  
sjuksköterskorna	  
försökte	  att	  bygga	  
upp	  en	  relation	  
med	  patienterna	  
istället	  för	  att	  ge	  
tidig	  information	  
om	  känsliga	  
ämnen	  som	  kan	  
uppröra	  
patienten. 

Grad	  1 

Seamark	  et	  
al. 
2004 
England 

Att	  utforska	  de	  
upplevelser	  som	  
patienter	  med	  svår	  KOL	  
har	  och	  hur	  de	  
påverkar	  deras	  
anhöriga. 

Kvalitativ	  metod.	  
Fenomenologisk	  metod. 

10	  st	  patienter	  med	  
svår	  KOL	  och	  8st	  
anhöriga.	  Semi-‐	  
strukturerade	  
intervjuer. 

Det	  fanns	  positiva	  
och	  negativa	  
aspekter	  i	  
förhållande	  i	  
förhållandet	  
mellan	  patient	  
och	  

Grad	  1 



 
 

vårdpersonalen.	  
En	  positiv	  aspekt	  
var	  att	  en	  del	  av	  
patienterna	  
upplevde	  att	  de	  
hade	  bra	  
diskussioner	  med	  
vårdpersonalen	  
om	  deras	  
sjukdom,	  medans	  
andra	  valde	  att	  
undvika	  
diskussioner. 

Strang	  et	  al. 
2013 
Sverige 

Att	  kartlägga	  
vårdpersonalens	  syn	  på	  
KOL	  som	  en	  palliativ	  
diagnos	  där	  fysiska,	  
psykiska	  och	  
existentiella	  
dimensioner	  var	  
addreserade. 

Kvantitativ	  metod. 259	  erbjöds	  svara	  på	  
frågeformuläret.	  93	  
st	  valde	  att	  delta. 

Att	  behandla	  de	  
fysiska	  symtomen	  
kändes	  självklart	  
för	  deltagarna	  
men	  hälften	  av	  
deltagarna	  
uttryckte	  att	  de	  
sällan	  eller	  aldrig	  
fokuserade	  på	  de	  
psykiska	  och	  
sociala	  
dimensionerna. 

Grad	  1 

Spence	  et	  
al. 
2009 
Nordirland 

Att	  bestämma	  om	  
vårdpersonalen	  känner	  
att	  patienterna	  har	  
palliativa	  
omvårdnadsbehov	  och	  
att	  utveckla	  en	  insikt	  
om	  de	  barriärer	  som	  
vårdpersonalen	  möter	  
när	  de	  ger	  palliativ	  
omvårdnad	  till	  
patienter	  med	  KOL. 

Kvalitativ	  metod.	  Fokus	  grupper.	  
Innehållsanalys. 

23	  st	  sjuksköterskor	  
med	  olika	  bakgrund	  
deltog.	  Två	  fokus	  
grupper	  8	  respektive	  
9	  personer	  och	  6	  st	  
individuella	  
intervjuer	  
genomfördes. 

Enligt	  deltagarna	  
fokuserar	  den	  
palliativa	  
omvårdnaden	  vid	  
svår	  KOL	  på	  att	  
hantera	  och	  lindra	  
symtomen	  som	  
främst	  fokuserar	  
på	  god	  
omvårdnad.	   

Grad	  1 

White	  et	  al.	  
2011 
England 

Att	  bestämma	  behovet	  
av	  palliativ	  omvårdnad	  
hos	  patienter	  med	  
KOL.	   

Kvantitativ	  metod. 163	  patienter	  deltog	  i	  
studien. 

88%	  av	  deltagarna	  
rapporterade	  att	  
de	  hade	  svårt	  med	  
andningen	  varje	  
dag.	  Ingen	  
deltagare	  
uttryckte	  nån	  
existentiell	  oro	  
och	  bara	  några	  få	  
diskuterade	  deras	  
behov	  av	  palliativ	  
vård	  tror	  deras	  
svåra	  symtom. 

Grad	  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 
Artikelgaranskning (Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999)) 

 

Titel:  

 

Årtal:  

 

Författare: 

 

Tidsskrift:  

 

Typ av studie:  

Original/Review/Annan 

Kvalitativ 

- Deskriptiv 

- Intervention 

- Annan 

Kvantitativ 

- Retrospektiv 

- Prospektiv   

- Randomiserad 

- Kontrollerad 

- Intervention 

- Annan 



 
 

Granskningsmall (Inspirerad av Carlsson & Eiman, (2003)) 
 
Poängsättning 0 1 2 3 
Abstrakt	  (syfte,	  
metod,	  resultat) 

Saknas 1/3 2/3 3/3 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 
Syfte Ej	  angivet Otydligt Medel Tydligt 
Metod     
Metod	  beskrivning	  
(repeterbarhet	  möjlig) Ej	  angiven Knapphändig Medel Utförlig 
Urval	  (antal,	  beskrivning,	  
representativitet) Ej	  acceptabel Låg Medel God 
Koppling	  till	  ämnet Ej	  koppling Koppling   
Mätinstrument Nej Ja   
Etiska	  aspekter Ej	  angivna Angivna   
Resultat     
Frågeställning	  besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning	  
(redovisning,	  tabeller	  etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Statistisk	  analys/Kvalitativ	  
analys Saknas Mindre	  bra Bra  
Tolkning	  av	  resultat Ej	  acceptabelt Låg Medel God 
Diskussion     
Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 
Diskussion	  av	  egenkritik	  
och	  felkällor Saknas Låg God  
Anknytning	  till	  tidigare	  
forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     
Överensstämmelse	  med	  
resultat	  (resultatets	  
huvudpunkter	  belyses)	   

Slutsatser	  saknas Låg Medel	   God 

Ogrundade	  slutsatser Finns Saknas   
Total	  poäng	  (max	  41	  
p) 

    

Grad I: 80 %, Grad II: 70 %, Grad III: 60 % 
Studiens poäng:  
Procent av max poäng:  
Studiens grad:  
 
 


