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Abstrakt 
 

Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en irreversibel sjukdom som långsamt 

försämrar lungor och luftvägar. Inom fem år beräknar man att KOL kommer att vara den 

tredje största dödsorsaken i världen. Den största riskfaktorn för att utveckla KOL är rökning 

och den enda säkra metoden för att fastställa en diagnos är genom spirometri. Syfte: Att 

belysa livskvalitet hos personer med KOL med fokus på egenvårdens betydelse. Metod: En 

systematisk litteraturöversikt som var uppbyggd på 18 vetenskapliga artiklar. Artiklarna var 

av kvantitativ, kvalitativ och mixad metod. Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl 

och PubMed. Resultat: Sjukdomen påverkade personerna från flera olika aspekter. Två 

stycken huvudkategorier var övergripande; Att leva med KOL och Att hantera sin sjukdom. 

Diskussion: Orems egenvårdsteori går till stor del att tillämpa för personer med KOL. 

Genom olika strategier kunde hanterandet av sjukdomen underlättas. Slutsats: KOL är en 

sjukdom som påverkade den drabbade fysiskt såväl som psykiskt. En god 

egenvårdsförmåga i samband med att vara drabbad utav sjukdomen ökade chanserna för att 

uppnå en förbättrad livskvalité. 

 

Nyckelord: Egenvård, kronisk obstruktiv lungsjukdom, litteraturstudie och livskvalité.  
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Introduktion 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk sjukdom som långsamt 

försämrar luftvägar och lungor. I Sverige beräknar man att var tolfte svensk har sjukdomen 

och att cirka 3000 svenska personer avlider till följd av sjukdomen varje år. Vanligt 

förekommande symtom för personer som lider av KOL är upphostning av slem, ökad hosta 

och minskad energi (Hjärt- och lungfonden, 2015).     

Bakgrund 
Den största orsaken som ligger till grund för KOL är rökning men även luftföroreningar och 

damm kan vara bidragande faktorer för att utveckla sjukdomen (WHO, 2015).  

Emfysem och kronisk obstruktiv bronkit är två sjukliga förändringar som tillsammans bildar 

begreppet KOL. Emfysem är en sjukdom som bidrar till minskade elasticitet i lungorna, 

vilket innebär att under utandningen så kollapsar de små luftvägarna vilket resulterar i 

försämrad tömning av luft.  Gasutbytet i lungorna blir även reducerat då minskad vävnad i 

lungblåsorna leder till ökad storlek som i sin tur gör att luften stannar kvar i blåsorna. 

Kronisk obstruktiv bronkit är en kronisk inflammation i luftvägarna och lungparenkymet. 

Detta kännetecknas ofta av uttalad hosta och ökad slemproduktion i minst tre månader i 

följd under två år i rad (Almås, Bakkelund, Thorsen & Dichmann-Sorknæs, 2011, s.120-121). 

 

Sjukdomsförloppet för KOL är långsamt, lömskt och irreversibelt. Tidiga tecken på 

sjukdomen misstas ofta för att kunna vara astma och redan innan de flesta personer får 

diagnosen har de förlorat cirka 50% av sin lungfunktion (Barnett, 2008).  

Karaktäristika symtomen för KOL är andnöd, hosta med ökad slemproduktion, minskad 

lungfunktion, trötthet, minskad fysisk kapacitet, depression och ångest (Bendixen, Ejlersen-

Wæhrens, Wilcke & Sørensen, 2014)  

 

Klassificering av KOL enligt Gold-kriterierna sker i fyra olika stadier, från lindrig till mycket 

svår KOL. Det första lindriga stadiet innebär att lungfunktionen är nedsatt men att den 

drabbade inte alltid är medveten om det. Symtom som kronisk hosta och ökad 

slemproduktion kan förekomma. Därefter försämras lungfunktion och luftflöde gradvis med 

ökade symtom. I det fjärde och sista stadiet av sjukdomen är personen mycket påverkad och 

begränsad, många gånger till och med beroende av syrgas (Almås et al., 2011, s.121-124) 
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Den enda säkra metoden för att kunna fastställa diagnosen KOL är genom spirometri. Testet 

går ut på att man blåser i ett rör som sedan beräknar lungkapaciteten. De två måtten som är 

viktiga vid mätningen är hur stor volym luft, mätt i liter, en person kan andas ut efter en 

maximal inandning (forcerad vitalkapacitet, FVC).  Samt hur stor volym personen kan blåsa 

ut den första sekunden efter inandning (forcerad exspiratorisk volym under 1 sekund, 

FEV1).  En person med friska lungor ska kunna blåsa ut 75-80% av sin lungvolym under den 

första sekunden men personer med KOL blåser ut betydligt långsammare. Beroende på vilka 

värden man får fram med hjälp av spirometrin kan man utifrån dessa bestämma 

svårighetsgraden av sjukdomen (Hjärt- och lungsjukas riksförbund, 2009).  Ett FEV1-värde 

på 50-80% kan innebära att man drabbats av KOL. För att utesluta eventuella andra 

sjukdomar som kan vara differential diagnos för KOL så bör man även göra en röntgen av 

bröstkorgen, fullständig blodkontroll och EKG (Barnett, 2008).  

 

Definitionen av egenvård kan variera. Det som dock ligger till grund för egenvård är att 

styrka personer, som lider utav en sjukdom, genom att bistå dem med kunskap och redskap. 

Detta för att personerna sedan lättare och på ett bättre sätt ska kunna hantera sina symtom 

samt de riskfaktorer som är kopplade till deras sjukdom. Egenvård handlar även om att 

personerna i fråga ska lära sig att hantera de känslorelaterade faktorerna som kan uppstå då 

man är drabbad av en sjukdom. Egenvården har också som mål att bibehålla eller hitta nya 

roller i livet efter diagnostisering av sjukdom (Corbin & Strauss, 1988). Målen som man har 

med ett egenvårdsprogram handlar ofta om att aktivera och informera patienten 

(Barr, Robinson, Marin-Link, Underhill, Dotts, Ravensdale & Salivaras, 2003).  

 

Kirkevold (2000, s.149–159) tolkar utifrån Orems egenvårdsteori att målet med omvårdnaden 

är att patienten ska vara så självständig som möjligt. Människor har vanligtvis förmågan att 

själv kunna utföra egenvård för en god hälsa och för ett bra välbefinnande. Om inte den 

enskilde individen själv har den förmåga som krävs för att utföra egenvård, på grund av till 

exempel sjukdom, så ska personen få hjälp med detta. Omvårdnaden ska ske på ett så nära 

sätt som det är möjligt för att personen ska återfå förmågan till egenvård. Orems teori är 

indelad i tre stycken delar: en teori om egenvård, en teori om egenvårdsbrist och en teori om 

omvårdnadssystemet. Den första delen om egenvård innebär de aktiviteter som individen 
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självständigt utför. Med egenvårdsbrist menar Orem anledningar som leder till att en person 

är i behov av omvårdnad då det inte klarar av att sköta sig själv, när kravet på omvårdnad är 

högre än vad kapaciteten att utföra handling är. Omvårdnadssystemet är en beskrivande del 

av olika omvårdnadssituationer som kan uppstå, när en person är i behov av omvårdnad 

och en annan person har förmågan att kunna hjälpa.  

 

World Health Organization (WHO, 1997) definierar livskvalité som följande: Individens 

uppfattning av dennes position i livet i kontexten av dennes kultur och värderingar samt i 

relation till dennes mål, förväntningar, normer och intressen. Detta införlivar på ett komplext 

sätt individens fysiska hälsa, psykiska situation, nivå av självständighet, sociala 

förhållanden, den personliga tron och deras förhållande till de framträdande kännetecknen 

av dennes levnadsförhållanden. Denna definition innebär att det är individens egen 

upplevelse som har betydelse för vad som är livskvalitet för honom/henne, inte att det är beror 

på till exempel en sjukdom.  

Problemformulering 
Denna litteraturöversikt utfördes för att KOL är en mycket vanlig åkomma som drabbar folk 

i stor utsträckning och som så småningom leder till en för tidig död. Då man kunnat se en 

ökad förekomst av sjukdomen (WHO, 2010) så kan man tänka sig att det är av stor vikt för 

sjuksköterskor att skaffa sig kunskap om hur det är att leva med en kronisk sjukdom, så som 

KOL. Detta för att som sjuksköterska kunna vara vägledande och ett stöd i att höja 

livskvalitén hos denna patientgrupp. Det skulle kunna uppnås genom att lägga stor vikt på 

information om egenvårdens betydelse för att undvika försämringar i sjukdomsförloppet. 

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa livskvalitet hos personer med KOL – med 

fokus på egenvårdens betydelse. 

Metod 

Design 
Författarna av detta arbete valde att göra en litteraturöversikt. Syftet med att göra en 

litteraturöversikt handlar om att skapa en överblick över det aktuella forskningsläget. Detta 

gör man genom att studera och analysera den forskning som redan finns inom ett specifikt 
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område. Litteraturöversikten kan komma att vara en grund för en problemformulering, ett 

examensarbete eller för att skapa kunskap gällande ett problem (Friberg, 2012, sid. 133).     

Inklusions- och exklusionskriterier 
Artiklarna inkluderar studier på både män och kvinnor, alla åldrar, diagnostiserade med 

KOL och av kvantitativ och kvalitativ metod. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 

2005-2015, med undantag för två stycken artiklar som valdes att inkluderas i resultatet trots 

att de inte föll in under ramen på tio år. Detta på grund av att artiklarna motsvarade studiens 

syfte. Studien exkluderar artiklar som inte motsvarar syftet och som inte fokuserade på 

patienter med KOL.   

Litteratursökning 
Två databaser har använts, Pubmed och Cinahl i artikelsökningarna. MeSH-termer användes 

i Pubmed för att få en bredare sökning. De sökord som stämde överens med studiens syfte 

var utgångspunkt i sökningarna av litteratur. Följande sökord användes och kombinerades: 

self-management, self-care, COPD, chronic Obstructive Pulmonary Disease, patient 

experience, quality of life och Sweden.  

De artiklar som kom att användas i resultatet presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1. Sammanställning av litteratursökningar, gjorda i Pubmed 2016-01-14 och i Cinahl 

2016-01-19.  

Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Exkluderade Inkluderade 

Cinahl Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease AND 

self care AND 

quality of life 

10 år 103 63* 

18** 

14*** 

5**** 

3 

Cinahl COPD AND 

patient 

experience 

AND quality 

of life 

 

 77 41* 

19** 

10*** 

3**** 

4 



 

 

5 
 

Cinahl COPD AND 

quality of life 

AND self care 

10 år  80 57* 

13** 

7*** 

2**** 

 

1  

Pubmed COPD (MeSH) 

AND quality 

of life (MeSH) 

AND  self care 

(MeSH) 

10 år 94 58* 

13** 

18*** 

2**** 

3 

Pubmed Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

(MeSH) AND 

quality of life 

(MeSH) AND 

sweden 

(MeSH) 

 21 9* 

6** 

3*** 

2**** 

1 

Pubmed Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

(MeSH) AND 

self-

management 

(MeSH) 

10 år 316 203* 

72** 

31*** 

6**** 

4 

*Antal exkluderade artiklar efter lästa titlar 

**Antal exkluderade artiklar efter lästa abstrakt 

***Antal exkluderade artiklar efter helhets läsning 

**** Antal exkluderade artiklar efter kvalitetsgranskning 
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Två stycken av de inkluderade studierna, Collins et al. (2008) och Yamaguti et al. (2012), 

fanns via en manuell sökning. Studierna hittades via en review som lästes igenom och 

granskades noggrant. Under granskningen så hittades flera intressanta artiklar i 

referenslistan. De artiklar som bedömdes som intressanta för denna studie plockades ur och 

granskades enligt en modifierad kvalititetsutvärderingsmall som de övriga kvantitativa 

artiklarna (Forsberg & Wengström, 2013, s.197-205). Efter granskningen valdes de artiklar 

som tycktes motsvara syftet för denna studie på bästa sätt, samt hade en kvalité på medel 

eller hög.  

Relevansbedömning och granskning 
I studiens resultat inkluderades 18 artiklar. En första bedömning av artiklarna gjordes 

genom att läsa titel och abstrakt på de artiklar som framkom vid varje sökning. Därefter 

lästes hela artikeln om den utifrån titel och abstrakt bedömdes vara relevant i förhållande till 

studiens syfte och inklusionskriterier. De utvalda artiklarna granskades efter bedömningen 

med specifika mallar för att kvalitetssäkra innehållet. De kvalitativa artiklarna granskades 

utifrån SBU:s granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik (SBU, 2012) och de kvantitativa artiklarna granskades utifrån en 

modifierad kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativ interventions eller deskriptiva studier 

(Forsberg & Wengström, 2003, s.197-205).  Granskningen resulterade i sju kvalitativa, tio 

kvantitativa artiklar och en artikel med mixad metod. Alla artiklar som inkluderades i 

resultatet bedömdes ha medelhög eller hög kvalitét.  Sammanställning av de valda artiklarna 

presenteras i en översiktlig tabell, se Bilaga 1.  

Analys 
Analysen utgick ifrån Friberg (2012, s.140-142) för granskning av litteraturinnehåll. I det 

första steget så läste författarna artiklarna flera gånger var för sig och diskuterade sedan 

tillsammans kring helheten och resultatet i varje artikel. Nästa steg i analysen var att 

identifiera likheter och skillnader mellan de olika studierna. För att få en bättre överblick och 

struktur över de olika artiklarnas innehåll så gjordes en sammanfattning av varje artikel. 

Sammanfattningarna kodades med olika färger för att se vilka artiklar som hörde ihop med 

varandra. En färg användes för de studier som handlade om hur det är att leva med KOL 

och hur sjukdomen påverkar personen och livskvalitén. De studier som handlade om 
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egenvård och olika strategier för att hantera sjukdomen markerades med en annan färg.  I 

det tredje och sista steget i analysprocessen så användes de två grupperna man fått fram för 

att omvandla dessa till nya kategorier, två stycken huvudkategorier och fyra stycken 

underkategorier, att presentera i studiens resultat, se tabell 2.  

 

Tabell 2. Översikt av huvudkategorier (n=2) och underkategorier (n=4) 

 

Huvudkategorier Att leva med KOL Att hantera sin sjukdom 

Underkategorier Begränsningar i det dagliga 

livet 

 

Försämrad livskvalité 

Egenvårdstrategier 

 

Förmågan till egenvård 

 

Etiska överväganden 
De studier som presenteras i en litteraturstudie bör ha fått tillstånd av en etisk kommitté 

(Forsberg & Wengström, 2013, s.69) samt med respekt för människor som deltar i studien bör 

det finnas vissa etiska krav för att försäkra att deras rättigheter ska vara skyddade (Polit & 

Beck, 2012, s.150-170). Denna litteraturöversikt grundar sig på artiklarnas vetenskapliga 

fakta och ingen egen förståelse eller egna slutsatser har dragits.    

Resultat 

 

Resultatet presenteras av två kategorier med fyra underkategorier, se tabell 2. Studierna har 

utförts i följande länder Danmark, Sverige, Norge, Holland, Storbritannien, Turkiet, Kanada, 

USA, Sydkorea, Brasilien och Taiwan, Australien och Spanien. 

Att leva med KOL 
I underkategorierna nedan beskrivs hur personer med KOL begränsas i sitt dagliga liv, hur 

det känns att leva med KOL och hur livskvalitén negativt påverkas och upplevs av 

sjukdomen. 

 

Begränsningar i det dagliga livet 
Människor som är sjuka har en ständig utmaning i att bevara sin integritet och behålla en 

tillfredställande känsla av helhet. Man möter fysiska förändringar som påverkar dagliga 

aktiviteter. Det kan röra sig om kroppsliga förändringar och avsaknad av energi (Leidy & 

Haase, 1999). Upplevelsen av att tidigare kunnat klara sig själv, men med anledning av 

minskad psykisk energi på grund av sin sjukdom, vara begränsade i det dagliga livet och att 
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behöva hjälp av andra och hjälpmedel var en svår del att hantera. En del var till och med 

tvungna att avstå från aktiviteter på grund av minskad energi och upplevelse av andnöd. En 

annan utmaning som fanns var att ovissheten hur man skulle må eller vad man skulle orka 

från dag till dag vilket begränsade personen i sig väldigt mycket då det inte lika lätt gick att 

planera så långt i förväg eller vara spontan (Ek & Ternestedt, 2008).  

Att inte orka gå till toaletten, klä på sig, sköta sin personliga hygien, tillaga en måltid eller att 

städa och tvätta hemma upplevdes som svårigheter för många personer (Bendixen et al., 

2014). 

Känslan av social och existentiell ensamhet, utmanad självbild, social isolering, minskad 

styrka, minskad ork och känsla av att vara misslyckad fanns bland personer med sjukdomen. 

Att inte orka med aktiviteter var en mycket jobbig del att handskas med (Ek & Ternestedt, 

2008).   

”There’s a lot you can’t do…a great deal, and much you have to give up…for example, do I have the 

strength to go out now? No, I don’t have the strength to go out, and then I really wish I could and that 

makes me sad. So there’s a lot you have to give up, a great deal” (Ek & Ternestedt, 2008, s.474).  

 

Att bli hörd och få bekräftelse är något som personer med KOL finner positivt (Seamark, 

Blake, Seamark & Halpin, 2004).  Samhörighet är en viktig del, då isolering kan vara direkt 

associerat med ångest (Leidy & Haase, 1999).  Mental stress och en känsla av meningslöshet 

upplevdes också bland personer med sjukdomen och ibland var meningslösheten så stor att 

de ville dö (Ek & Ternestedt, 2008). 

 

“At times like this I feel…I only want to cry…and then I think…no, God, ugh!!…this is no fun and I 

don’t want to live any more…I have nothing to look forward to…I’ve had these thoughts many times” 

(Ek & Ternestedt, 2008, s. 475).  

 

Många var tvungna att planera och prioritera mycket för att kunna utföra de aktiviteter som 

var viktiga och för att kunna orka med dessa då symtomen upplevdes olika från dag till dag. 

Detta var av vikt för att förbättra livskvalitén och för att känna någon meningsfullhet. Att bli 

sedd och erkänd som förut var dock något som bidrog till lycka i allt elände, även att få göra 

små betydelsefulla saker varje dag ledde till meningsfullhet för en del personer. 

Diskussioner med andra som var i liknande situationer och att få dela upplevelser var något 

som gav styrka (Ek & Ternestedt, 2008). 
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”This group has been a tremendous support. First of all, it’s a great group, very upbeat and able to talk 

to each other. We help each other to talk through our anxieties and get help; Hi, how are you, how’s it 

going?” (Ek & Ternestedt, 2008, s. 476). 

 

 Personer med KOL tvingas handskas med andnöd, trötthet och som ett resultat av detta 

också frustration, förvirring och till slut depression. Även fysisk smärta är något som 

påverkar dessa personer (Seamark et al., 2004). 

 

Försämrad livskvalité 
Det finns många faktorer som negativt påverkar både personer med KOL och deras 

livskvalité. Bland annat att vara ensam, lågutbildad, låginkomststagare, annan kronisk 

sjukdom, hög ålder, problem med medicinering, dålig uppfattning av hälsa samt brist på 

socialt stöd. Minskad livskvalité hos KOL patienter har visat sig ökar förekomsten för att 

drabbas av mental ohälsa, så som ångest och depression, 69.6% risk att drabbas av ångest 

och 85.6% av depression (Yildirim, Aşilar, Bakar & Demir, 2013). Hur en person med KOL 

upplever sin egen livskvalité kan ses från många olika aspekter. I studien gjord av Kim och 

Kim (2014) så har man använt sig av ett mätinstrument där delarna: patientens rörlighet, 

egenvård, dagliga aktivitet, smärta och ångest/depression ingick, för att kunna se skillnader i 

hälsorelaterad livskvalité bland män och kvinnor. Tillsammans med svaren man fick utifrån 

mätinstrumentet så slogs dessa ihop med en utformad modell för att mäta livskvalité. 

Resultatet man fick visade att kvinnor hade en bättre hälsorelaterad livskvalité än män. 

Kvinnorna var överrepresenterat bättre i rörlighet, egenvård och dagliga aktiviteter.  

 

Livskvalitén hos personer med KOL minskar i och med att sjukdomen förvärras. Denna 

minskning i livskvalité är direkt kopplad till minskningen i forcerad exspiratorisk volym 

(FEV). Ett samband mellan stigande ålder och KOL har en negativ inverkan på dessa 

personers livskvalité (Ståhl et al., 2005). Många personer med KOL känner frustation samt 

förvirring över deras andnöd och deras situation överlag och att man kände att man inte 

tillhandahölls tillräckligt med information från hälso-och sjukvården. 

 

 “I’ve been told to go for a 20 minute brisk walk a day, so suddenly out of the blue to be told to do that, 

well I said I can do 20 minutes stroll, I can do half hour stroll but 20 minutes brisk walk, are you 

walking with me?! ‘Oh no, no, don’t do that’. They [GP] back off, they don’t give me any more 

information” (Apps, Harrison, Williams, Hudson, Steiner, Morgan & Singh, 2014, s.259).  
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Att man inte tillhandahölls tillräckligt med information var något som upplevdes hade en 

påverkan på livskvalitén (Gysels & Higginson., 2010; Apps et al., 2014). 

Att hantera sin sjukdom 
I underkategorierna nedan beskrivs det vilka olika strategier personer med KOL tar till för 

att hantera sin sjukdom, effekten av att använda sig av andningstekniker och hur 

egenvårdsförmågan påverkar personen.  

 

Egenvårdstrategier 
Många av patienterna har anammat positiva strategier för att handskas med sin sjukdom. 

Detta innebar bland annat acceptans av sjukdomen och dess begränsningar. 

 

”I think far more along the lines of ‘can do’ rather along the lines of what is impossible to do (Arthur, 

p.11)” (Seamark et al., 2004, s.623). 

 

Det har visat sig att de personer som drabbats av KOL använder sig av olika strategier för att 

handskas med sin sjukdom. Olika former av träning bland annat andningsträning och 

”vanlig” aerobträning (cykling & gång) används ofta av dessa personer. Att använda 

läkemedel så som bronkdilaterande inhalationer och kortikosteroider, årlig vaccination mot 

influensa och att besöka sin läkare regelbundet är också något som visat sig kunna användas 

i hanterandet av sin sjukdom (Cicutto & Brooks, 2006). Något som även är gemensamt för 

personer med KOL är att de drar ner på aktiviteter och vilar mycket för att kunna orka med 

mer. 

 

”If I perceive worsening of breathlessness, I rest. A lot of things need to be done, but I wait because of 

breathlessness” (Chen, Chen, Lee, Cho & Weng, 2008, s. 598). 

 

För att upprätthålla konditionen har det visat sig att man använder bland annat 

träningsinstruktioner, som man får av sin doktor, för att rehabiliteras. Även alternativa sätt 

att uppehålla konditionen används, exempelvis kampsport. Att ta sin medicinering 

regelbundet och att undvika kall mat och dryck hjälper också för att undvika symtom som 

hosta. Att tänka positivt är viktigt för att kunna kontrollera emotionella störningar som 

potentiellt skulle kunna påverka sjukdomen negativt. Ett rökstopp är också något som 

många strävar efter men som inte alla klarar av (Chen et al., 2008) 
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”Ageing is a period of lifetime; it is just like a machine that will be out of order some day. For now, I 

just keep this way. Exercising and rehabilitation are for extending my life. The road, dying, is a way 

that every one will take, even the president…There is no way to change that. To live one more day, 

exercising is good for your health. If you don’t do it, you die soon.” (Chen et al., 2008, s. 600).  

 

För att identifiera en kommande försämringsperiod så kombineras synliga symtom såsom 

hostningar och sputum med ”osynliga” symtom som är relaterat till bröstförnimmelser och 

allmän kunskap om sin egen kropp. Under en försämringsperiod används ytterligare 

egenvårdstrategier exempelvis självmedicinering, planering och anpassning. Detta samtidigt 

som man övervakar sin egen återhämtning (Williams, Hardinge, Ryan & Farmer, 2014). 

 
”I’m starting to sort of look ahead and say instead of getting in the shower and then realising half way 

through a shower I can’t breathe...if I have a flare up and have to get out of the shower half way through 

my shower, covered in suds, to get my inhaler because my chest is so tight, I actually take the inhaler 

now before I go into the shower” (Williams et al., 2014, s. 3).  
 

Slutligen kan kontakt med sjukvården tas om man känner att man inte längre orkar hantera 

situationen själv (Williams et al., 2014). Många personer med KOL är benägna att ta till 

egenvård vid försämringsperioder och för att lättare ta sig igenom dessa perioder så tar de 

till åtgärder dagarna innan så som att spara mer på energi, använda sig av andningsövningar 

och hosta upp sputum. Ökad användning av bronkdilaterande läkemedel är också vanligt 

förekommande under en försämringsperiod (Trappenburg et al., 2011).   

 

Det finns flera studier som tyder på att olika former av andningsövningar bidrar till att 

uppehålla en hälsorelaterad livskvalité och till att höja konditionen (Collins et al., 2008; 

Yamaguti et al., 2012). Genom övning och inlärning av andningstekniker kan personer med 

KOL förbättra sin upplevelse av andnöd, öka sin emotionella funktion och på så sätt även 

förbättra sin livskvalité. Man har även kunnat se att en kombination av andningsövningar 

och traditionell träning (gång/löpning på löpband och lättare styrketräning) förstärker de 

positiva effekterna, såsom bland annat motionstolerans (Collins et al., 2008) Deltagande i ett 

program som huvudsakligen fokuserar på andningstekniker hos personer med KOL, kan 

leda till fördelar för andnödsrelaterade symtom och livskvalité (Yamaguti et al., 2012). 

 

Förmågan till egenvård 
Man har kunnat se ett samband mellan livskvalitén och patientens förmåga till egenvård.  

Livskvalitén ökar när patientens egenvårdsförmåga ökar och man har även kunnat se att 
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minskad förmåga till att utföra egenvård utsätter KOL patienter för att lättare drabbas av 

ångest och depression (Yildirim et al., 2013). Det har visat sig att det finns ett samband 

mellan hög egenvårdsförmåga och minskad andnöd. Det finns bevis som visar på att om 

personen har en hög förmåga till egenvård så resulterar det i minskad ångest och depression.   

En hög egenvårdsförmåga leder även till minskad ångest och depression (Simpson & Jones, 

2013). Att utbilda patienter i egenvård har visat sig förbättra livskvalitén signifikant jämfört 

med patienter som får vanlig vård. Antalet akutbesök och inläggningar minskade också i 

samband med egenvårdsutbildningen (Labrecque et al., 2011). Man har sett att deltagande i 

ett årslångt egenvårdsprogram, där bland annat utbildning och fysiskträning ingår, kan leda 

till att man behåller sin livskvalité över tid. Det visar sig att personer som lider av KOL 

behåller samma nivå av livskvalité efter fem år som man hade innan interventionen började 

(Lomundal & Steinsbekk, 2012). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Designen som använts i studien är en litteraturöversikt. Det innebär att en överblick görs 

över det aktuella forskningsläget inom ett specifikt område. På så sätt läggs en grund för 

vidare forskning (Friberg, 2012, s. 133). 

 

En av avgränsningarna, som valdes tidigt under skrivandet av detta arbete, var att bara 

inkludera artiklar som publicerats under de tio senaste åren. Men detta följdes inte helt 

under skrivandet då två av artiklarna visade sig vara äldre men ändå bedömdes vara 

relevanta för just detta arbete då de motsvarade studiens syfte (Leidy & Haase., 1999; 

Seamark et al., 2004). Dessa två artiklar kompletterade och gav en djupare förståelse för 

personer med KOL och deras egen upplevelse av sin sjukdom. Det kan vara en svaghet med 

arbetets metodförfarande att inkludera äldre artiklar då de grundar sig på data som är äldre 

än i de övriga artiklarna som inkluderades i resultatet. En styrka med att inkludera äldre 

ariklar är att man letat på en bredare front för att tillhandahållas med tillräckligt information 

för att skapa ett relevant resultat utifrån syftet. 

 

Sökorden som användes i sökningarna var mycket bra i den meningen att de var direkt 

kopplade till syftet med arbetet, det vill säga att alla informationsbärande ord i syftet fanns 
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representerade i sökningarna. Två av sökningarna genomfördes med ord som inte var direkt 

associerat med syftet, såsom ”patient experience” och ”sweden”. En svaghet i detta är att 

dessa sökord inte beskriver det som syftet ämnar belysa, men som man ändå fann 

användbara artiklar av. ”Patient experience” användes för att försöka få fram en djupare 

förståelse för hur patienterna själva ställer sig gentemot sin sjukdom, livskvalitén och 

egenvården, vilket inte framkom i en tillräckligt tillfredställande utstäckning vid 

användandet av de övriga sökorden. Sökordet ”sweden” lades till för att studien man hittat 

visade sig inte kunna finnas på annat sätt än att lägga till det ordet i sökningen, trots att det 

inte var relevant för själva syftet. Metoden för arbetet gjorde att författarna snabbt och enkelt 

kunde få fram relevanta artiklar utifrån syftet med litteraturstudien. Men de genomförde 

även ändringar under skrivandets gång, som beskrivits ovan (äldre artiklar & ytterligare 

sökord), detta för att komplettera och för att få fram ett djupare resultat. 

 

I litteratursökningen fick man fram sju kvalitativa och tio kvantitativa artiklar samt en artikel 

med mixad metod. En styrka med detta är att man i resultatet kunnat uppnå en god balans 

mellan just kvalitativ och kvantitativ data. Man skulle kunna diskutera om det, eftersom 

syftet med studien var att belysa något som upplevdes av individen, skulle resulterat i ett 

bättre resultat om majoriteten av artiklarna var kvalitativa. Polit och Beck (2012, s.12-15) 

menar att kvalitativ forskning mer beskriver upplevelser på ett holistiskt och mer 

djupgående sätt jämfört med kvantitativ forskning.  

 

Studier från olika delar av världen har tagits med i resultatet vilket har gett en bredare 

uppfattning om hur situationen för personer med KOL ser ut i olika länder. Man valde i 

inklusionskriterierna att inte rikta in sig på någon specifik del eller land i världen och detta 

bidrog till en mer generell bild av hur livskvalitén för personer med KOL såg ut och hur 

egenvården påverkade dessa, oavsett var i världen man bor.  

 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa livskvalitén hos personer med KOL med 

fokus på egenvårdens betydelse. Denna litteraturstudie resulterade i formationen av två 

huvudkategorier: ”Att leva med KOL” och ”Att hantera sin sjukdom”. ”Att leva med KOL” 

beskriver problematiken med att hantera sitt dagliga liv och hur sjukdomen sätter stopp för 



 

 

14 
 

sådant som man tidigare kunde göra. Här kommer man även fram till att personer med KOL 

kan drabbas av försämrad mental hälsa såväl som försämrad livskvalité. ”Att hantera sin 

sjukdom” går in på hur personer gör för att hantera sjukdomen KOL och hur det påverkar 

deras livskvalité. Personer med KOL utvecklar egenvårdsstrategier och kombinerar dessa 

med läkemedel samt vaccinationer för att förebygga en försämring av sjukdomen. Att lära 

sig olika former av andningstekniker visar sig vara ett bra sätt för personer att förbättra sin 

upplevelse av andnöd. Det har visat sig att det finns ett samband mellan en god egenvård 

och en förbättrad livskvalité hos personer med KOL.  

I denna litteraturöversikt så har man kunnat se att egenvården har en positiv inverkan på 

livskvalitén hos personer med KOL (Yildrim et al., 2012; Simpson & Jones, 2013). Detta är 

också något som tidigare forskning visat. I en Cochrane review av Zwerink et al. (2014) så 

kunde man, utifrån data från 23 artiklar och ett deltagarantal på 3189 personer, dra samma 

slutsats att egenvårds interventioner utförda av personer med KOL är associerat med en 

förbättrad livskvalité.  

Enligt Orem tolkad av Kirkevold (2000, s.149–159) så beskrivs egenvård som något individen 

gör för sin egen skull med syftet att behålla sin hälsa och sitt välbefinnande. För att detta ska 

vara möjligt så krävs det att individen vet vad som bör göras. Detta kan uppnås genom att 

personen i fråga erhåller tydlig och kontinuerlig information ifrån bland annat sina 

vårdgivare eller annan professionell personal som har sådan kunskap. Om detta inte sker så 

kan det leda till att personen i fråga inte vet hur den ska handskas med sin sjukdom på bästa 

sätt. Detta kan i sin tur få till följd att just hälsan och välbefinnandet gradvis försämras, 

framförallt hos personer som lider av en kronisk långsamt försämrande sjukdom såsom KOL 

(Hjärt- och lungfonden, 2015). Exempel på sådana situationer kunde man se i studierna av 

Apps et al. (2014) och Gysels och Higginson (2010) där den rådande bristen på information 

ledde till att personer med KOL upplevde en försämrad livskvalité. Med tanke på att man 

kunnat se att god egenvård har en direkt koppling till en ökad livskvalité hos personer som 

lider utav KOL (Yildrim et al., 2013).   

 

Orem (i Kirkevold, 2000, s.149–159) beskriver behovet av att kunna bevara god 

syreupptagning, vilket är extra viktigt för personer med KOL, då de som drabbas av 



 

 

15 
 

sjukdomen succesivt förlorar stora delar av sin lungfunktion (Barnett, 2008). Att lära sig 

bemästra olika former av andningstekniker har visat sig ha god effekt för att uppehålla 

livskvalitén. Olika sorters träning är också något som visat sig ha en positiv effekt hos 

personer med KOL när det kommer till att hantera vardagen på ett lättare sätt (Collins et al., 

2008; Yamaguti et al., 2012).  

 

Behovet av en balans mellan aktivitet och vila är ett något som i Orems teori (i Kirkevold, 

2000, s.149–159) faller under egenvårdsbehov. Som författarna kunnat se så är det något som 

i allra högsta grad går att koppla till hur patienter med KOL upplever sin vardag och hur de 

går tillväga för att hantera den (Chen et al., 2008). Dock så är denna balans något förskjuten i 

förhållande till hur det är för en person som inte lider av KOL. För att dessa personer ska 

kunna klara av vardagen så måste vilan utökas markant med man måste vara mer restriktiv 

när det kommer till aktiviteter. Detta i sin tur leder till att deltagandet i aktiviteter med 

vänner och bekanta blir lidande, man kan inte göra det man kunde förut (Ek & Ternestedt, 

2008). Nästa behov som faller under en persons egenvårdsbehov, enligt Orem (Kirkevold, 

2000, s.149–159), är nämligen att kunna behålla en balans mellan ensamhet och social 

interaktion. Personer som lider utav KOL är i extra stort behov utav att denna balans 

existerar då man väldigt lätt kan drabbas av en känsla av ensamhet, detta på grund utav, 

som nämndes ovan, att man inte längre besitter förmågan att göra något man förut klarade 

av (Leidy & Haase, 1999). 

 

Patienter med KOL som isolerar sig själva eller blir isolerade har en tendens att drabbas av 

bland annat ångest och depression vilket inte är förenligt med en god livskvalité. Social 

interaktion är något som överlag uppfattas positivt av dessa personer (Ek & Ternestedt, 

2008), man ser även här att behoven är förskjutna, det vill säga att ensamheten tar naturligt 

en större plats när sjukdomen träder in medan den sociala interaktionen i större mån faller 

bort. Det skulle således kunna diskuteras om det krävs mer energi från patienter med KOL 

för att se till så att en balans infinner sig mellan dessa två motsatser. Energi som personer 

med KOL i har väldigt lite av (Ek & Ternestedt, 2008; Laidy & Haase, 1999). Orem (i 

Kirkevold, 2000, s.149–159) beskriver också att i egenvårdbehoven så ingår en önska från 

individen att få vara ”normal”. Denna önskan utmanas konstant hos patienter med KOL i 
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och med en utmanad självbild samt känslan av att inte kunna göra sådant som man klarat 

förut (Ek & Ternestedt, 2008).  

 

Orem (i Kirkevold, 2000, s.149–159) beskriver egenvården i samband med hälsoproblem som 

något där personen ska kunna lära sig leva med sin sjukdom och även hitta en livsstil som 

tillåter personen att utvecklas. Detta är något som i allra högsta grad berör personer med 

KOL. Det finns många saker som dessa personer måste ta hänsyn till i det vanliga livet 

exempelvis att hushålla med energi, balansera vila med meningsfulla aktiviteter osv. (Chen 

et al., 2008; Ek & Ternestedt, 2008) det är helt klart möjligt för dessa personer att hitta en 

livsstil som passar just dem och deras sjukdom men det är något som tar tid och mycket 

förändras som man måste ta hänsyn till. Bland annat att lära sig hantera 

försämringsperioder. I och med insjuknandet i en kronisk sjukdom så som KOL så kan det 

hända att individen omdefinierar vad som är en utvecklande livsstil för denne, vilket med 

stor sannolikhet skiljer sig från vad det var innan insjuknandet.  

 

Orem (i Kirkevold, 2000, s.149–159) delar in egenvårdsbrist i egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbegränsning. Man kan se att enligt Orem så är kapaciteten för att kunna bedriva 

egenvård beroende av flera olika faktorer: ålder, hälsa, utbildning, erfarenhet och kultur. 

KOL som sjukdom förvärras med stigande ålder och på så sätt försämras även livskvalitén 

(Ståhl et al., 2005). Här kan man se en klar utmaning för patienter med KOL, om 

egenvårdkapaciteten minskar med stigande ålder samtidigt som att sjukdomen förvärras på 

samma sätt så betyder det att stora utmaningar väntar dessa personer. För att dessa personer 

ska kunna ha en chans att klara av detta förlopp och på något sätt bromsa det så krävs socialt 

stöd och professionell hjälp samt råd. Annars kan det leda till att dessa personer utvecklar 

psykiska sjukdomar så som ångest och depression (Yildririm et al., 2013).  

Enligt Orem (i Kirkevold, 2000, s.149–159) beror egenvården på personens mentala, fysiska 

och psykiska egenskaper. Det som försämras primärt hos personer med KOL är den fysiska 

förmågan och kapaciteten till att utföra uppgifter exempelvis sådan som är kopplat till det 

vardagliga livet och eventuellt egenvård (Bendixen et al., 2014). Annars påverkas inte den 

mentala hälsan och de psykiska egenskaperna i grunden. Det är efter inträdandet av 

sjukdomen som problem med dessa två faktorer kan uppstå, detta i form av ensamhet och 

social isolering (Ek & Ternestedt, 2008) som ett resultat av att den fysiska kapaciteten 
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minskar, man klarar inte det man gjort förut. När man går igenom detta så påverkas också 

den mentala hälsan och man riskerar att drabbas av psykisk ohälsa (Yildririm et al., 2013). 

 

Livskvalitén och det dagliga livet påverkas ofta negativt hos personer med sjukdomen KOL 

(Ek & Ternestedt, 2008). Vidare forskning visar att personer med KOL lider av en sämre 

livskvalité än personer i den övriga befolkningen. Personer med KOL har en sämre 

livskvalité än den generella befolkningen KOL steg fyra hade sämre livskvalité än steg två 

och tre. Den övriga befolkningen innefattade både friska individer och individer som lider 

av en annan kronisk sjukdom. Detta redogör för allvarlighetsgraden hos KOL som sjukdom 

och hur pass påfrestande sjukdomen kan te sig, i förhållande till friska personer men också 

personer som lider utav en annan kronisk sjukdom så som exempelvis någon hjärt-och 

kärlsjukdom, diabetes, stroke eller cancer. Alltså bevisar det att livskvalitén hos personer 

med KOL påverkas markant av sjukdomen (Bentsen, Rokne & Klopstad Wahl, 2013). 

 

Minskade akutbesök och sjukhusinläggningar har i resultatet visats sig bero på 

egenvårdsutbildning bland personer med KOL (Labrecque et al., 2011). Detta i sin tur kan 

medföra lägre kostnader för sjukvården och samhället och minskad påfrestning på 

sjukvårdspersonalen. 

Slutsats 
Denna litteraturöversikt utfördes för att KOL är en mycket vanlig åkomma som drabbar folk 

i stor utsträckning och som så småningom leder till en för tidig död. Då man kunnat se en 

ökad förekomst av sjukdomen (WHO, 2010) så kan man tänka sig att det är av stor vikt för 

sjuksköterskor att skaffa sig kunskap om hur det är att leva med en kronisk sjukdom, så som 

KOL. Detta för att som sjuksköterska kunna vara vägledande och ett stöd i att höja 

livskvalitén hos denna patientgrupp. Det skulle kunna uppnås genom att lägga stor vikt på 

information om egenvårdens betydelse för att undvika försämringar i sjukdomsförloppet. 

stötta dessa patienter på ett ännu bättre sätt och kunna ge adekvata råd rörande egenvård så 

krävs det fortlöpande forskning kring området.  
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BILAGA 1  

Sammanställning av artiklarna. 

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare (/bortfall) Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalité 

Apps et.al (2014). 

Australien 

Att undersöka och förstå 

egenvårds upplevelser hos 

patienter som lider utav 

KOL och som 

huvudsakligen vårdas inom 

primärvården. Samt att titta 

närmare på utmaningarna 

med att ägna sig åt sådana 

egenvårdsbeteenden. 

Kvalitativ 15 Semistrukturerade intervjuer, 

Tematisk analys 

Tre huvudteman skapade för att 

beskriva det man i syftet var ute 

efter: ”uppleva och förstå 

symtomen hos KOL”, 

”Nuvarande egenvårds 

aktiviteter” & ”Vikten av 

familjens uppfattning av 

hanterandet av KOL”. 

Medel 

Bendixen et.al 

(2014), Danmark 

Syftet var att undersöka 

egenrapporterad ADL-

utförandekvalité hos 

personer med KOL och 

undersöka samband mellan 

ADL-förmåga och ålder, 

kön samt karakteristiska 

symtom för KOL. 

Kvantitativ 

 

 

80 Förklarande korrelations 

design för tvärsnittsstudier 

Minskad kvalité på ADL-

uppgiftsutförandet var väldigt 

vanligt bland KOL patienter. 90% 

rapporterade att de kände en 

ökad påfrestning och/eller 

utmattning under utförandet av 

ADL.  

Medel 

Chen et.al (2008) 

Taiwan 

Utforska 

egenvårdbeteenden hos 

patienter med KOL. 

 

Kvalitativ, deskriptiv 18  Bekvämlighetsurval, 

Djupintervjuer. Miles & 

Hubermans tre stegs metod 

användes för att analysera 

data. 

Man hittade fem teman som 

beskriver hur patienterna 

hanterar sin sjukdom. ”Hantera 

symtom”, ”aktivitet- och 

motionsimplementering”, 

”kontroll av sin miljö”, 

”känslomässig anpassning” och 

uppehålla en hälsosam livsstil. 

 

 

 

Hög 



 

 

2 
 

Cicutto & Brooks 

(2006), Kanada 

Syftet var att identifiera hur 

KOL-patienter hanterar sin 

sjukdom. 

Kvantitativ 353 Enkätundersökning, 

beskrivande sammanfattning- 

och frekvensanalys användes 

vid analys.  

Man använder sig av läkemedel 

så som bronkdilaterande 

inhalationer och kortikosteroider. 

Att vaccinera sig årligen mot 

influensa är också vanligt. Dessa 

personer använder sig även av 

olika former av träning bland 

annat andningsträning och 

”vanlig” aerobträning (cykling, 

gång). Även att besöka sin läkare 

regelbundet är något som dessa 

personer gör för att kunna 

hantera sin sjukdom. 

Medel 

Collins et.al 

(2008) 

USA 

Se om patienter med KOL 

skulle uppnå längre 

träningstid med en 

kombination av ventilation-

feeback träning (VF) och 

fysiskträning jämfört med 

endast en av dem. 

Kvantitativ  64 (/15) RCT-studie, Permuterad block 

randomisering, enkät 

(CRDQ), motionscykel med 

ergometer test, 

Kovariansanalys, Parad t-test. 

Kombinationen VF och 

fysiskträning minskar 

träningsinducerad hyperinflation 

och ökar tiden patienten orkar 

träna mer än vad endast VF gör. 

Andöd ”förbättrades” i samtliga 

tre grupper samt livskvalitén.  

 

 

 

Medel 

Ek & Ternestedt 

(2008), Sverige 

Syftet var att studera 

grundläggande strukturer 

av den levda upplevelsen 

av att leva med allvarlig 

KOL i livets slut. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk  

8 Intervjuer med fem 

förutbestämda öppna frågor. 

Patienter beskrev att deras fysiska 

begränsningar gjorde så att de 

inte kunde delta i meningsfulla 

aktiviteter i det dagliga livet. 

Synen på livet varierade mellan 

meningsfullt och meningslöst. En 

känsla av 

inblandning/engagemang och 

tron på ett meningsfullt liv gav 

personerna energi och viljan att 

fortsätta leva samt se att se en 

framtid. 

 

 

Hög 

 

 

 

 



 

 

3 
 

Gysels & 

Higginson (2009), 

Spanien 

Syftet var att undersöka hur 

personer med KOL 

upplever sin andnöd och 

hur det påverkar deras 

attityd mot slutet av livet 

samt deras livskvalité. 

Kvalitativ 18 

 

 

Ändamålsenligt urval. 

Djupintervjuer. Analysen 

genomfördes med en narrativ 

metod. 

Man kom fram till att upplevelsen 

kunde delas in i fem faser: 

”Början av andnöd”, ”Första 

kontakten med vårdgivare”, 

”Tillbaka i hemmet och andfådd”, 

”Sökandet efter medicinsk hjälp: 

kontakt med hälsovårdens 

yrkesmän” & ”Det förflutna & 

nuet, men ingen framtid”. 

Medel 

Kim & Kim 

(2014) Sydkorea 

Syftet var att identifiera 

livskvalité hos KOL-

patienter över 40 år och 

bedöma relevansen av 

skillnader mellan könen. 

Kvantitativ 

deskriptiv. 

556 män & 195 kvinnor Enkätundersökning från 

”Korea National Health and 

Nutrition Examination 

Survey”, EuroQol 5-

dimension användes för 

bedömmande av livskvalité. 

T-test och F-test användes för 

att jämföra grupperna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade en bättre 

livskvalité hos kvinnor med KOL. 

Det som påverkade livskvalité 

mest hos män var utbildning, 

självmordtankar & fysisk 

aktivitet. Hos kvinnor var det 

utbildning, fetma & 

självmordstankar. 

Medel 

Labreque et. Al 

(2011), Kanada 

Syftet var att bedöma 

effekterna av ett 

egenvårdprogram på 

hälsorelaterad livskvalité 

och på sjuklighet hos 

personer med KOL. 

Kvantitativ  102 (57 i 

interventionsgruppen och 45 

i kontrollgruppen) 

Nonrandomized kontroll 

studie. Prospektiv 

Parallellgrupp. Utbildning i 

egenvårdsprogrammet sen 

utvärderas livskvalitén med 

hjälp av en enkät vid baseline, 

tre månader och ett år.  

Egenvårdsprogrammet 

förbättrade hälsorelaterad 

livskvalité samt minskade antalet 

besök till akuten och antalet 

inläggningar hos patienter med 

KOL, detta resultat stod sig vid 12 

månader. 

 

 

 

 

 

Medel 



 

 

4 
 

Leidy & Haase 

(1999), USA  

Syftet var att beskriva 

betydelsen av funktionell 

förmåga hos personer med 

KOL. 

 

Kvalitativ 12 Ostrukturerade intervjuer, 

fenomenologisk analys 

Resultatet visar att KOL minskar 

den funktionella förmågan hos 

dessa personer. Detta utmanar 

deras integritet, deras känsla av 

effektivitet samt känslan av 

samhörighet med världen runt 

om dem.  

Medel 

Lomundal & 

Steinsbekk (2012), 

Norge 

Undersöka långsiktiga 

effekter av ett 

egenvårdsprogram (som 

varade i ett år) hos personer 

med KOL. 

Kvantitativ 30 Prospektiv observations 

studie. St George’s 

Respiratory Questionnaire 

(SGRQ) användes för att 

bedöma livskvalité. Data 

presenterades med deskriptiv 

statistik.  

Deltagarna behöll samma 

livskvalité som man hade haft 

innan interventionen, detta efter 

fyra år sedan 

egenvårdsprogrammets slut. 

Medel 

Seamark et.al 

(2004), England 

(UK) 

Syftet var att utforska 

upplevelser hos patienter 

med allvarlig KOL och 

effekten på deras karriär. 

Kvalitativ  10 Semistrukturerade intervjuer, 

tolkande fenomenologisk 

analys 

De teman man kom fram till var: 

förlust (förlust av frihet & 

värdighet), anpassning 

(hanterandet av symtom), 

förhållande till sjukvårdspersonal 

(positiva & negativa aspekter) & 

påverkan på karriären (direkt 

kopplad till sin sjukdom). 

Medel 

Simpson & Jones 

(2013), Skottland 

(UK) 

Syftet med studien var att 

undersöka om 

självförmågan i att hantera 

KOL är kopplat till bättre 

humör, mindre andnöd och 

färre försämringsperioder. 

Samt vad som 

hjälper/stjälper patienter i 

hanteringen av sin 

sjukdom. 

Mixad metod 48 En deskriptiv 

enkätundersökning som 

kombinerade kvantitativ och 

kvalitativ data. I enkäten 

ingick validerade skalor och 

semistrukturerade frågor. 

Högre själv förmåga var 

associerad med lägre ångest, 

mindre andnöd och minskad 

depression hos KOL-patienter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 
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Ståhl et.al (2005), 

Sverige 

Syftet var att bedöma 

förhållandet mellan 

livskvalité och sjukdomens 

allvarlighetsgrad. 

Kvantitativ 176 

 

 

En deskriptiv enkät 

undersökning. Med 

frågeformulären: Short Form 

36, St George's Respiratory 

Questionnaire och EQ-5D. 

Deltagarna delades in efter 

sjukdomens allvarlighetsgrad 

(enligt FEV1). Analysen 

genomfördes med en “analys 

av kovarians”- modell med 

hälsorelaterad livskvalité som 

beroende variabel.  

Livskvalité minskar i och med att 

sjukdomen förvärras. Stigande 

ålder påverkar också livskvalitén. 

Medel 

Trappenburg et.al 

(2011), Holland 

Syftet var att fastställa den 

relativa förekomsten av 

olika typer av åtgärder 

KOL-patienter tar till vid en 

försämringsperiod. Samt 

fastställandet av tiden det 

tar för patienten att agera 

vid en försämringsperiod.  

 

Kvantitativ 121(/20) Multicenter 

observationsstudie, med 

inlämnande av dagbok från 

deltagarna. Analysen 

genomfördes med 

instrumentet SPSS version 

14.01 

 

Personer som lider av KOL 

hanterar sina försämrings 

perioder genom att, dagar innan 

försämringen, spara mer på 

energi, använda sig av 

andningsövningar och hosta upp 

sputum. Något annat som dessa 

personer använder sig av då 

försämring börjat är att öka 

användningen av 

bronkdilaterande läkemedel 

 

 

 

 

Medel 

Williams et. al 

(2014), England 

(UK) 

Syftet var att undersöka 

KOL-patienters förståelse 

och erfarenheter av att 

identifiera och hantera 

försämringsperioder i 

hemmet. 

Kvalitativ 44 Intervjubaserad, 

djupintervjuer. Analysen 

genomfördes med hjälp utav 

grundad teori.  

För att identifiera en kommande 

försämringsperioder så använder 

sig personer med KOL utav att 

kombinera synliga symptom med 

”osynliga”. Under en 

försämringsperiod så använder 

sig man av ytterligare 

egenvårdstrategier. Detta 

samtidigt som man övervakar sin 

egen återhämtning. Man tar 

Medel 

 

 



 

 

6 
 

kontakt med sjukvården om man 

känner att man inte längre orkar 

hantera situationen själv 

Yamaguti et.al 

(2012) Brasilien 

Undersöka effekterna av 

diafragmaandnings 

tränings program (DBTP) 

på thoracoabdominal 

motion och den funktionella 

kapaciteten hos patienter 

med KOL. 

Kvantitativ 

prospektiv RCT-

studie 

 

30 Prospektiv, parallelgrupp, 

randomiserad och blindad 

klinisk test 

Interventionsgruppen uppnådde, 

efter fyra veckor, bättre 

abdominal motion under normal 

andning, förbättring på 6-minuts 

gång test och bättre livskvalité. 

 

 

 

 

 

   

Medel 

Yıldırım et. Al 

(2013) Turkiet 

Undersöka effekten av 

ångest och depression på 

egenvårdsförmåga och 

livskvalité hos KOL-

patienter inlagda på 

sjukhus. 

Kvantitativ 

deskriptiv 

135 Vid datainsamling användes 

enkäterna: Hospital Anxiety 

and Depression 

(HAD) Scale, the Quality of 

Life Assessment and the 

Appraisal of Self-care Agency 

Scale. I analysen användes t-

test, Kruskall–Wallis test och 

Mann–Whitneys  

U-test 

 

 

 

Resultaten visade att när 

livskvalité och 

”egenvårdsförmåga” (self-care 

agency) minskade då ökade 

ångest och depression. 

Livskvalitén ökade också när 

egenvårdsförmågan ökade. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 


