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Abstrakt 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en sjukdom som vanligtvis orsakas 
av tobaksrökning. Syftet med denna integrerade litteraturöversikt var 
att sammanställa och beskriva omvårdnadsåtgärder för patienter med 
kronisk obstruktiv lungsjukdom. Tretton artiklar analyserades och tre 
teman framkom i resultatet som har benämnts som; Undervisning, 
Avslappning och Extra stöd. I resultatet framkom att undervisning och 
information kan minska rökning, förbättra livskvaliteten och i 
kombination med träning ge en förbättrad fysisk funktion. 
Avslappningsövningar kan ge en förbättrad livskvalitet genom bland 
annat minskad dyspnérelaterad oro och osäkerhet. BMI och tron på 
den egna förmågan kan förbättras genom extra stöd. Denna kunskap 
kan hjälpa vårdpersonal att stödja patienten i att uppnå välbefinnande 
trots sin sjukdom. 
 
Nyckelord: kronisk obstruktiv lungsjukdom, omvårdnadsåtgärder, 
integrerad litteraturöversikt. 
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För patienter är medicinsk behandling tillsammans med omvårdnad en förutsättning för att 

uppnå optimalt välbefinnande fysiskt, psykiskt och socialt (Rice & Stead, 2009). Patienter 

med kort förväntad återstående livslängd är dessutom i behov av extra omvårdnadsåtgärder 

för att bibehålla en så god livskvalitet som möjligt. Vidare definierar Rice och Stead (2009) 

omvårdnadsåtgärder som rådgivning samt strategier för att hjälpa den enskilda patienten. En 

omvårdnadsåtgärd är en handling som utgår från patientens behov. Råd, stöd och utbildning 

ger patienten möjlighet att vara delaktig i vården och bidrar till att patienten kan fatta 

välgrundade egenvårdsbeslut. Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt 

försvagande, progressiv sjukdom. I och med att symptomen förvärras, påverkas också 

livskvaliteten. Sjukdomen går inte att bota, men sjukdomsförloppet kan bromsas och 

funktionerna hos dessa patienter kan optimeras.  

 

KOL anses inte längre vara en specifik sjukdom relaterad till rökning, men rökningen är 

fortfarande den mest betydelsefulla riskfaktorn för utvecklandet av KOL. Viktigaste 

preventionen för att förhindra utvecklingen av KOL är att inte börja röka, och den bästa 

behandlingen vid ett utvecklande av sjukdomen är att sluta röka (Socialstyrelsen, 2004). 

Enligt World Health Organization (WHO, 2013a) var KOL den fjärde vanligaste dödsorsaken 

i världen 2011, med cirka tre miljoner dödsfall. Av alla dödsfall stod KOL för cirka sex 

procent. År 2002 var KOL den femte vanligaste dödsorsaken och beräknas ligga som nummer 

tre på listan år 2030 (WHO, 2013b). I Sverige dog 2 222 människor i KOL år 2006, vilket var  

första året som fler kvinnor dog av sjukdomen än män. Detta följer trenden att sedan början av 

1990-talet är det fler kvinnor än män som röker. KOL har utvecklats hos en fjärdedel av alla 

som röker och uppnått 60-års ålder, vilket kan jämföras med cirka två procent av de som inte 

röker (Socialstyrelsen, 2009). Cirka 50 procent av alla som röker utvecklar KOL (Lundbäck et 

al., 2003). 

 

KOL innebär ett kroniskt hinder för flödet av luft i lungorna. Detta sker på grund av emfysem 

(nedbrytning av lungvävnad), bronkit (inflammation av större luftrören) och bronkiolit 

(inflammation i de mindre luftrören). Då elasticiteten i de små luftrören försämras blir det 

svårare att få ut luften ur lungorna. Denna försämring sker under en lång tid och det tar ofta 

tid innan en individ med KOL söker hjälp samt kan bli diagnostiserad. Det första symptomet 

är ofta akut bronkit med långvarig hosta. Dyspné vid ansträngning visar sig tidigt och 
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förvärras allt eftersom obstruktionen ökar. Patienten hostar mycket, ofta med mycket slem och 

väsande andning, ibland med pipande ljud (Larsson & Rundgren, 2010, s. 161-162). 

 

Exacerbationer drabbar KOL-patienter i snitt två till fyra gånger årligen, vilket innebär att 

symptomen drastiskt förvärras. Patienten kan då få feber samt en försämrad prognos. Patienter 

med KOL har hyperreaktiva luftvägar vilket kan ge astmaliknande symptom och en 

överkänslighet för exempelvis torr eller fuktig luft, kall luft, vind, starka lukter och 

föroreningar (Sorknaes, 2009, s. 338-339). Viktminskning är ett vanligt symptom hos 

patienter med KOL, som ofta har flera orsaker; aptiten minskar, det blir problematiskt att inta 

maten och energiförbrukningen ökar (Larsson & Rundgren, 2010, s. 161-162). Lågt BMI 

bidrar exempelvis till att kroppen har mindre lagrad energi vid exacerbationer, vilket i sin tur 

innebär fler sjukhusvistelser samt en ökad risk för tidigare död (Blackler, Mooney & Jones, 

2004). Många som drabbats har skuldkänslor och ångest samt riskerar att utsättas för 

stigmatisering, det vill säga de blir nedvärderat utpekade, av sin omgivning (Larsson & 

Rundgren, 2010, s. 161). 

 

I Gullick och Staintons (2008) studie framkommer att andfåddhet hos patienter med KOL ofta 

framkallar känslor av skam och ångest, om andra ser dem bli andfådda eller att de har 

slemmig hosta. Användandet av syrgas, känslorna av ångest och skam, samt minskad 

mobilitet leder till att många inte går utanför huset. En annan orsak kan vara att undvika saker 

som förvärrar symptomen; exempelvis att böja sig ner, avgaser och kall luft. Enligt Gullick 

och Stainton (2008) upplever närstående ofta att patienter med KOL blir deprimerade, drar sig 

undan socialt och får ett försämrat temperament vilket försvårar omvårdnaden. Närstående 

känner sig också hjälplösa när de inte kan hjälpa patienten, när denne exempelvis upplever 

svår hosta. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2004) bör det utredas om patienten lider av KOL, om denne uppvisar 

symptom som hosta eller dyspné vid ansträngning, samt om det finns riskfaktorer för KOL 

där rökning är den viktigaste. Diagnosen sätts med hjälp av spirometri, som mäts innan och 

efter bronkdilaterande behandling eller steroidbehandling. Om utandningsvolymen av den 

volym lungorna rymmer är mindre än 70 procent och det ej skiljer på resultaten före och efter 

behandling kan patienten få diagnosen KOL. Hänsyn tas till åldern på patienten. KOL 

klassificeras sedan efter svårighetsgrad och delar in patienterna i klasser utifrån värdena av 



5 
 

 

utandningsvolymen i preklinisk- , lindrig- , medelsvår- och svår- KOL. Hänsyn tas även till 

om patienten lider av svår kronisk hypoxi, kronisk hyperkapni, cirkulationspåverkan eller låg 

kroppsvikt. Läkemedel kan användas för att reducera symptomen och förlänga tiden mellan 

exacerbationerna (McDonald & Khor, 2013). 

 

Författarna har valt att göra en litteraturöversikt om omvårdnadsåtgärder vid KOL, eftersom 

det är en sjukdom som drabbar fler och fler. Sjuksköterskor möter denna patientgrupp både 

inom öppenvård och slutenvård. Sjukdomen innebär många konsekvenser i vardagen både 

fysiskt och psykiskt för den drabbade och dennes närstående samt ekonomiskt för samhället i 

stort. Att leva med KOL påverkar människan på många sätt, samtidigt finns det en hel del som 

sjuksköterskan kan göra för att stödja och hjälpa de människor som drabbats av sjukdomen. 

Ökad kunskap hos sjuksköterskan om vilka omvårdnadsåtgärder som underlättar för 

människor med KOL kan medföra hjälp till dessa människor att må så bra som möjligt med 

sin sjukdom. Att sammanställa den senaste forskningen om dessa åtgärder i en 

litteraturöversikt bidrar till att informationen blir lättare att ta del av. 

 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa och beskriva omvårdnadsåtgärder för 

patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom. 

 

Metod 

För att beskriva den samlade kunskapen om omvårdnadsåtgärder för patienter med KOL 

gjordes en integrerad litteraturöversikt baserad på Whittemore och Knafl (2005). Denna 

metod tillåter att vetenskaplig fakta samlas in i form av material utfört genom varierande 

metodik, såsom kvalitativa och kvantitativa metoder. Whittemore och Knafl (2005) menar att 

den integrerade litteraturöversikten potentiellt kommer att få stor betydelse i den kliniska 

evidensbaserade verksamheten för sjuksköterskor, eftersom den integrerar forskning och teori 

som direkt kan tillämpas i det verkliga livet. Litteraturöversikter är en skriven objektiv 

kontext av kunskap inom ett visst område (Polit & Beck, 2008, s. 105).  

 

Litteratursökning och urval  

Litteratursökningen har utförts i databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO och Academic 

Search Elite. Inklusionskriterier i studien var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara 

publicerade mellan år 2003 och 2013. Vidare skulle artiklarna vara skrivna på engelska. 
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Exklusionskriterier var; studier som undersöker flera sjukdomstillstånd tillsammans med 

KOL, på grund av att det kan vara svårt att skilja på vilka symptom och därmed åtgärder som 

är avsedda för patienter med KOL. Författarna valde också att utesluta litteraturöversikter. 

Tydliga inklusions- samt exklusionskriterier medförde en hanterbar mängd studier lämpliga 

för granskning (Polit & Beck, 2008, s.108). Sökorden som användes var; ”Pulmonary disease, 

chronic obstructive”, ”disease management”, ”nursing”, ”intervention*”, ”illness” och 

”evidence-based nursing”. Dessa har sökts tillsammans med booleska sökoperatoren ”AND” 

och ”OR” för att kombinera sökorden med varandra. Sökningarna presenteras i Tabell 1. 

 

Litteratursökningen inleddes med en pilotsökning för att skapa en uppfattning om den 

kunskap som finns inom valt forskningsområde. Sökorden som vi använt oss av har 

kontrollerats i varje databas uppslagsverk (MeSH-termer eller motsvarande), detta för att 

finna relevanta artiklar. De booleska sökoperatoren AND och OR har använts för att 

kombinera söktermer, för att få fram  så mycket som möjligt av den relevanta litteraturen 

samtidigt som sökningen riktats till ett avgränsat område. Sökningen har även utförts manuellt 

utifrån exempelvis tidskrifters referenslistor. Ett urval av artiklar som svarar mot syftet har 

gjorts. Urvalet av artiklar startade med att granska artiklarnas titlar, en bedömning gjordes om 

dessa svarade mot studiens syfte. Därefter granskades de utvalda artiklarnas abstrakt, där åter 

ett urval av artiklar gjordes. De kvarstående artiklarna granskades i sin helhet för att 

säkerställa att de svarade mot studiens syfte. 

 

Ett urval av 13 artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av ett modifierat granskningsprotokoll 

för kvalitetsbedömning av Willman, Stoltz och Bahtsevanis protokoll (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 98-99, 154-157). Studierna har klassificerats genom att ge 

svarsalternativet ”ja” ett poäng, svarsalternativen ”nej” samt ”vet ej” har tilldelats noll poäng. 

Bedömningen gav studierna en poängsumma som räknades om i procent av den totala 

poängsumman, en gradering av studierna gjordes sedan utifrån Tabell 2. Ingen studie med 

relevans mot syftet uteslöts på grund av låg kvalitet.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med litteratursökningen: att sammanställa och beskriva omvårdnadsåtgärder för 

patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom  

CINAHL 2013 09 17 

Begränsningar: Peer reviewed, publicerade år 2003-2013, med språkvalet engelska 

Sökn *) Söktermer  Antal träffar Antal valda 

1        MeSH         Pulmonary disease, 

  chronic obstructive         5804 

2         MeSH         Disease management         11868     

3         MeSH         Nursing                 450426 

4                  1 AND 2 AND 3         45 

5 FT Intervention  107019 

6 FT Illness  52799 

7  1 AND 5 AND 6 116 

8  4 OR 7  158  2  

PubMed 2013 09 17 

Begränsningar: Publicerade år 2003-2013 

Sökn            *)                   Söktermer                     Antal träffar                 Antal valda 

1         MeSH         Pulmonary disease, 

  chronic obstructive         25817 

2         MeSH         Disease management         2365101     

3         MeSH         Evidence-based nursing     12249 

4                  1 AND 2 AND 3         58 

5 MeSH Nursing  189313 

6 FT Intervention  218132 

7 FT Illness  206462 

8  1 AND 5 AND 6 AND 7 17 

9  4 OR 8  74  2 
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Forts. Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

PsycINFO (Online) 2013 09 20 

Begränsningar: Peer reviewed, publicerade år 2003-2013, med språkvalet engelska 

Sökn            *)                   Söktermer                      Antal träffar                 Antal valda 

1         MeSH         Pulmonary disease, 

  chronic obstructive         897 

2         MeSH         Disease management         11559     

3         MeSH         Evidence-based nursing     2525 

4                  1 AND 2 AND 3         4 

5 MeSH Nursing  50841 

6 FT Intervention*  116691 

7 FT Illness  77807 

8  1 AND 5 AND 6 AND 7 18 

9  4 OR 8  22  5 

Academic search elite (Online) 2013 09 20 

Begränsningar: Publicerade år 2003-2013, med språkvalet engelska 

Sökn            *)                   Söktermer                     Antal träffar                 Antal valda 

1         MeSH         Pulmonary disease, 

  chronic obstructive         14897 

2         MeSH         Disease management         20452     

3         MeSH         Evidence-based nursing     2369 

4                  1 AND 2 AND 3         0 

5 MeSH Nursing  187656 

6 FT Intervention*  254652 

7 FT Illness  159748 

8  1 AND 5 AND 6 AND 7 39 

9  4 OR 8  39  0  

Artiklar framsökta från andra artiklars referenser   4 

Totalt antal utvalda artiklar    13 

* MeSH - Swedish MeSH, Karolinska Institutet. FT – Fritext. 
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Tabell 2. Kvalitetsindelning med procentindelning 

Kvalitetsindelning  Procentindelning 

Grad I (Hög)   80-100 % 

Grad II (Medel)  70-79 % 

Grad III (Låg)  60-69 % 

 

Analys 

Dataanalysen genomfördes i fyra steg, baserad på Whittemore och Knafl (2005). 

Metoden bygger på att litteraturöversiktens syfte tydligt formuleras och att det finns en plan 

för litteratursökningen, det vill säga datainsamlingen, detta för att kunna bibehålla fokus på 

det som är relevant. Analysen påbörjades med att de utvalda artiklarna (Tabell 3) lästes 

igenom flera gånger för att få en helhetskänsla. All data märktes sedan genom att artiklarna 

tilldelades varsin bokstav, för att det skulle bli möjligt att återgå till originalkällan, och varje 

textstycke som svarade mot litteraturöversikten syfte sorterades in under olika teman; enligt 

Whittemore och Knafls (2005) första steg, datareduktion. Utvalda textstycken i artiklarna 

översattes till svenska för att sedan kortas ner samtidigt som kärnan behölls för att göra 

materialet lättare att hantera och analysera. Dessa teman fördes därefter in i en Matris (tabell), 

för att skapa bättre översikt samt för att det lättare skulle gå att jämföra likheter respektive 

skillnader i resultat från olika originalkällor. Whittemore och Knafl (2005) benämner detta 

steg för datadisplay. Utifrån varje tema gjordes sedan datajämförelser och likheter samt 

skillnader summerades till en enhetlig, integrerad sammanställning, som svarade mot studiens 

syfte. Därefter analyserades likheter och skillnader i materialet som framkommit, vilket 

Whittemore och Knafl (2005) benämner som slutsatser och verifikation. 

Protokollanteckningar fördes som stöd under hela arbetets gång; gällande analytiska beslut, 

föraningar, tankar, pussel, alternativa hypoteser och andra tankar som direkt kunde tänkas 

påverka tolkningen av data som framkommit (jmf. Whittemore & Knafl, 2005).  

 

Tabell 3. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=13 ) 

Författare Typ av Deltagare Metod       Huvudfynd  Kvalitet 
År studie                           Datainsamling   (Hög, Medel, 
Land                            /Analys   Låg) 

 
Baltzan Kvantitativ 251 Sekundär Respiratorisk rehabilitering Låg 
2011   data analys lindrar dyspné och ökar  
Kanada   från RCT aktivitets tolerans, främst 
    hos patienter med hög grad av fatigue. 
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Forts. Tabell 3. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=13 ) 

Författare Typ av Deltagare Metod       Huvudfynd  Kvalitet 
År studie                           Datainsamling   (Hög, Medel, 
Land                            /Analys   Låg) 

 
Cooke  Kvantitativ 29 Pre test - Det går att upprätthålla Medel 
2009   post test respiratorisk funktion 
Australien   pilot studie med träning och extra  
    omsorg 
 
Davis  Kvantitativ 102 Control Känslan av att kunna Hög 
2006   trial hantera det man står inför 
USA    kan ökas 
 
De Vries  Kvantitativ 6 Retrospektiv Grupp möten förbättrar Låg 
2008   pilot studie hälsa och aktivitets tolerans 
USA 
 
Donesky-  Kvantitativ 29 varav Randomiserad Yoga ger högre aktivitets Medel 
Cuenco  15 i kontroll pilot studie tolerans 
2009 
USA 
 
Ingadottir  Kvantitativ 50 Pro- och Nära samarbete mellan SSK Hög 
2010   retrospektiv och patient gav bättre 
Island   studie livskvalitet och färre kontakter 
    med sjukvården 
 
Jensen Kvalitativ 11 QOA Patient centrerad kropps Hög 
2013    vård gav patienten mer 
Danmark    autonomi och en mer  
    aktiv roll 
 
Jiang  Kvantitativ 96 varav RCT Att minska patientens Hög 
2012  47 i kontroll  osäkerhet ger förbättrad 
Kina    livskvalitet 
 
Kyung  Kvantitativ 20 Pre test - Respiratorisk träning Medel 
2007   post test gav högre aktivitets 
Korea    tolerans och förbättrad 
    dyspné 
 
Lin Kvantitativ 40 varav RCT Respiratorisk rehabilitering Hög 
2011  20 i kontroll  lindrar dyspné, bibehåller 
Taiwan    lungfunktion, ökar aktivitets 
    tolerans och livskvalitet 
 
Wilson Kvantitativ 91 varav RCT Extra stöd utgjorde ingen Medel 
2006  35 i kontroll   förbättring i antalet patienter 
UK    som rökte 
     
 
Wood-Baker Kvantitativ 106 varav CCT Mentorsprogrammet gav viss Hög 
2012  51 i kontroll  ökning i livskvalitet, fysisk 
Australien    funktion och allmän hälsa 
 
Zwar  Kvantitativ 451 varav Kluster SSK-läkar partnerskapsmodell Låg 
2012  217 i kontroll RCT utan inverkan på patienters 
Australien    livskvalitet men med förbättrad 
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Forts. Tabell 3. Översikt av artiklar ingående i analysen (n=13 ) 

Författare Typ av Deltagare Metod       Huvudfynd  Kvalitet 
År studie                           Datainsamling   (Hög, Medel, 
Land                            /Analys   Låg) 

  
    vårdkvalitet genom ökat del- 
    tagande i lungrehabilitering  
    och ökad kunskap om KOL. 
 

 

Resultat 

Litteraturöversiktens syfte var att sammanställa och beskriva omvårdnadsåtgärder för 

patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Tre teman framkom i resultatet som har 

benämnts som; Undervisning, Avslappning och Extra stöd (Tabell 4). Resultatet presenteras i 

två delar; en generell del och en del där omvårdnadsinterventionerna beskrivs.  

 

Tabell 4. Översikt av teman 

Teman  

Undervisning  

Avslappning  

Extra stöd  

 

Generellt resultat 

Av utvalda artiklar ingående i analysen är en artikel kvalitativ, de resterande tolv artiklarna är 

kvantitativa. Artiklarna var publicerade i nio olika vetenskapliga tidskrifter (Tabell 5). Fyra 

artiklar (30,8 procent) som ingår i analysen är publicerade i tidskriften Journal of Clinical 

Nursing. Resultatet visar en översikt av vilka tidskrifter studierna är publicerade i. 

 

Tabell 5. Översikt över tidskrifter (n=9) 

Tidskrift    Antal artiklar  % 

Chronic Respiratory Disease   1  (7,7) 

Contemporary Nurse   1  (7,7) 

International Journal of COPD   2  (15,4) 

Journal of Clinical Nursing   4  (30,8) 

Journal of Pain and Symptom Management  1  (7,7) 

Journal of the American Academy of Nurse Practitioners 1  (7,7) 
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Forts. Tabell 5. Översikt över tidskrifter (n=9) 

Tidskrift    Antal artiklar  % 

Research    1  (7,7) 

Research in Nursing & Health   1  (7,7) 

The Journal of alternative and complementary medicine   1  (7,7) 

Totalt    13  (100) 

 

Av artiklarna som ingår i denna studie var samtliga publicerade under 2000-talet (Tabell 6). 

Tabellen visar på ökad forskning år 2011 och 2012, något som kan anses positivt för 

omvårdnaden gällande patienter med KOL. 

 

Tabell 6. Översikt över publiceringsår (n=8) 

Publiceringsår    Antal artiklar  % 

2006    2  (15,4) 

2007    1  (7,7) 

2008    1  (7,7) 

2009    2  (15,4) 

2010    1  (7,7) 

2011    2  (15,4) 

2012    3  (23,1) 

2013    1  (7,7) 

Totalt    13  (100) 

 

Flest artiklar är utförda i Australien och USA (Tabell 7). Dessa utgjorde 46,2 procent av 

artiklarna som ingår i analysen. Sett till världsdelar finns en relativt jämn spridning av artiklar 

från Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Två av studierna var utförda i Norden. 

 

Tabell 7. Översikt över länder där studierna är utförda (n=9) 

Land    Antal artiklar  % 

Australien    3  (23,1) 

Danmark    1  (7,7) 

Island    1  (7,7) 

Kanada    1  (7,7) 

Kina    1  (7,7) 
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Forts. Tabell 7. Översikt över länder där studierna är utförda (n=9) 

Land    Antal artiklar  % 

Korea    1  (7,7) 

Taiwan    1  (7,7) 

UK / United Kingdom   1  (7,7) 

USA    3  (23,1) 

Totalt    13  (100) 

 

De ämnesområden som de flesta artiklarna (61,6%) var publicerade inom var 

andningsgymnastik och patientundervisning (Tabell 8). Tredje största ämnesområdet var inom 

omvårdnad (23,1 procent), därefter avslappning (15,4 procent). 

 

Tabell 8. Översikt över ämnesområden (n=4) 

Ämnesområde som artiklarna är publicerade inom Antal artiklar  % 

Andningsgymnastik / Träning   4  (30,8) 

Avslappning    2  (15,4) 

Omvårdnad    3  (23,1) 

Patientundervisning   4  (30,8) 

Totalt    13              (100) 

 

Omvårdnadsinterventioner 

Sammanställningen av analysen resulterade i tre teman; Undervisning, Avslappning och Extra 

stöd. Resultatet presenteras i en brödtext under varje tema. 

    

Undervisning 

Fyra av artiklarna beskrev undervisning i andningsövningar och fysiska övningar till patienter 

med KOL. I tre av dessa (Baltzan et al., 2011; Kyung & Chin, 2005; Lin et al., 2012) 

undersöktes förändringar i fysisk funktion och alla tre visade på en förbättring, bland annat 

utifrån distans vid gång i sex minuter. Lin et al. (2012) visade på en statistiskt signifikant 

förbättring av FEV1 (den maximala volym som kan andas ut under första sekunden) medan 

Kyung och Chin (2005) visade på en statistiskt osignifikant förbättring av FEV1 och FVC 

(forcerad vitalkapacitet, den största volym som personen i fråga kan andas ut forcerat efter 

maximal inandning). I artikeln av Kyung och Chin (2005) framkom inga skillnader av blodets 

syremättnad, puls eller andningsfrekvens. Dock visade studien på en statistiskt signifikant 
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lindrigare dyspné enligt Borg-skalan och patienternas subjektiva bedömning. I artikeln av 

Baltzan et al. (2011) kombinerades andningsövningar och fysiska övningar med undervisning 

i själv-hjälp-strategier. Enligt artikeln gav detta en lindrigare känsla av fatigue, en kortsiktigt 

lindrad dyspné samt en förbättrad livskvalitet. Baltzan et al. (2011) undersökte också den tid 

patienterna orkade cykla vilket visade på en förbättring direkt efter studien men en försämring 

från utgångsvärdena vid ett års uppföljning. 

 

Enligt Jiang och He (2012) ökade patienters livskvalitet genom en själv-hjälp manual och 

undervisning. Patienterna utvecklade bättre copingstrategier samt en minskad känsla av 

osäkerhet, ångest och depression. De Vries, Darling-Fisher, Thomas och Belanger-Shugart 

(2007) genomfördes gruppmöten där patienter erhöll utbildning i bland annat hur KOL 

fortskrider och vikten av att hålla sig fysisk aktiv. Ingen statistiskt signifikant skillnad 

framkom i nyttjandet av sjukvård före och efter interventionen. Distansen patienterna kunde 

gå på sex minuter ökade med i snitt 62 procent. I Wood-Baker, Reid, Robinson och Walters 

(2012) använde sig sjuksköterskor av sin kunskap för att tillsammans med patienten utarbeta 

själv-hjälp-strategier som sedan omformulerades utifrån telefonsamtal och en dagbok som 

patienterna förde över sina symtom. Av de utfall studien undersökte (mental hälsa, livskvalitet 

och dyspné) framkom statistiskt signifikanta skillnader mellan kontroll grupp och 

interventions grupp inom två områden. Dessa var fysisk funktion och generell hälsa, båda 

visade på en statistiskt signifikant förbättring för interventionsgruppen. Det fanns ingen 

statistisk signifikant skillnad mellan grupperna i utnyttjandet av sjukvård. Ungefär hälften av 

alla deltagare i studien dog eller blev inskrivna i sluten vård för akut förvärrande av KOL men 

en kombinerad analys av dessa visade på en statistiskt signifikant positiv skillnad för 

interventionsgruppen. 

 

Under interventionen i Zwar et al. (2012) artikel fick deltagarna hembesök av en 

sjuksköterska under sex månader. Patienterna fick då hjälp av en specialiserad sjuksköterska 

att utveckla och implementera deras vårdplan vilket gav deltagarna ökad kunskap om KOL. 

Interventionsgruppen skötte även mer följsamt sin lungrehabilitering, vilket bidrog till bättre 

evidensbaserad vård. Fler patienter i interventionsgruppen vaccinerade sig mot influensa och 

pneumokocker samt minskade sitt nikotinintag. 
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Avslappning 

Hjälp till avslappning erbjöds till patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), i 

form av ett tolv veckors träningsprogram med yoga (Donesky-Cuenco, Nguyen, Paul & 

Carrieri-Kohlman, 2009). Programmet utformades av specialiserade yogainstruktörer och 

bestod av totalt 24 timmar yoga, där poser varvades med visama vritti pranayama  vilket är en 

speciell andning som avsåg att maximera den potentiella andningen för patienterna med KOL. 

Övningarna gick ut på att stretcha bröstrygg och respiratoriska muskler, samt att förbättra 

flexibiliteten i bröstrygg och axelleder. Genom att sträcka på ländryggen och öka 

medvetenheten om andningen, fick deltagarna minskad dyspnérelaterad oro. Lungfunktionen 

förbättrades. Den fysiska funktionen förbättrades då patienterna som utövade yoga även 

visade på ett bättre resultat på cykelergometertestet, än den patientgrupp som inte fick ta del 

av yogan. Jiang och He’s (2012) interventionsstudie gick ut på att hjälpa deltagarna hantera 

osäkerhet och oro genom copingstrategier samt avslappningsövningar givna från en ljud cd i 

kombination med utvärderande telefonsamtal. Ökad kunskap om avslappningsövningar och 

olika copingstrategier minskade känslor av oro och depression. Livskvaliteten skattades 

högre. Deltagarna i interventionsgruppen visade efter avslutad studie signifikant förbättring 

avseende känslor av minskad osäkerhet. 

 

Extra stöd 

Davis, Carrieri-Kohlman, Janson, Gold och Stulbarg (2006) beskrev andningsövningar och 

fysiska övningar i tre olika grader av extra stöd i form av motiverande samtal, social 

påverkan, erfarenhetsbildande och psykologisk återkoppling. Detta för att stärka patientens tro 

på den egna förmågan att klara av det patienten ställs inför. Oavsett grad av extra stöd så 

förbättrades alla patienters tro på den egna förmågan vad gäller gång i sex minuter och i ett av 

de två sätten att mäta tron på den egna förmågan vad gäller hanteringen av dyspné. Det fanns 

en signifikant statistisk korrelation mellan patienternas tro på den egna förmågan angående 

gång och hur långt patienterna gick både före och efter interventionen samt vid den 

förbättring patienterna gjorde i distans efter interventionen. Korrelationen mellan patienternas 

tro på den egna förmågan angående dyspné och den uppmätta svårighetsgraden av dyspné 

visade dock på en liten men statistiskt signifikant negativ skillnad vid jämförelsen före och 

efter gång i sex minuter. 

 

Cooke, Moyle, Griffiths och Shields (2009) utvärderade ett program för upprätthållande av 

respiratorisk funktion i hemmet under ett år. Patienterna fick ta del av ett träningsprogram 
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som utvärderades av en sjukgymnast två gånger och fick extra stöd av en sjuksköterska i att 

sätta mål, utvärdera, övervaka framstegen samt rådgivning. De flesta patienter bibehöll eller 

förbättrade signifikant sin respiratoriska funktion medan de flesta inte visade några 

förändringar i fysisk kapacitet och tre patienter visade på en försämring. Vad gäller 

patienternas livskvalitet så återfanns inga statistiskt signifikanta resultat från ett 

mätinstrument och endast en fråga från det andra kunde analyseras. Frågan handlade om hur 

patienten skulle uppskatta sin hälsa vid studiens slut i jämförelse med innan. Nio svarade 

densamma, sju svarade förbättrad och fyra svarade försämrad. Ingen statistisk signifikant 

skillnad återfanns i patienternas tro på den egna förmågan under studiens gång men data 

framkom som antyder att större tro på den egna förmågan kunde associeras med högre 

svårighetsgrad av KOL och bättre hälsorelaterad livskvalitet. En statistiskt signifikant ökning 

av hälsorelaterad livskvalitet återfinns i artikeln av Ingadottir och Jonsdottir (2010). Studien 

utfördes för att utvärdera en klinik där patienter med KOL kunde få extra stöd i form av bland 

annat tvärprofessionell vägledning och assistans med symtomhantering. Efter att ha undersökt 

antal sjukhusinläggningar och dagar inlagd på sjukhus sex månader före studien (T1), under 

studiens sex månader (T2) och sex månader efter studien (T3) så minskar alla dessa på ett 

statistiskt signifikant sätt vad gäller både KOL och andra sjukdomar. Exempelvis sjönk antal 

dagar patienter varit inlagda för KOL som följer; under T1 var antalet: 496 dagar, under T2: 

306 dagar och under T3: 109 dagar. En femtedel av deltagarna (10 stycken) låg på gränsen till 

undernäring vid studiens början. Efter sex månader hade dock BMI för dessa deltagare 

signifikant ökat. Även övriga deltagares BMI hade ökat signifikant under denna period. 

Statistiskt signifikanta förbättringar sågs även vad gäller ångest och depression. Förbättringar 

sågs även på förmågan att inhalera och hålla andan efter inandning.  Under studiens gång var 

det tre deltagare som slutade röka, vilket också höll i sig. Nitton procent av deltagarna hade 

vid studiens början inte all sin medicin tillgänglig, vilket avhjälpts efter tre månader. 

 

Jensen, Vedelo och Lomborg (2013) beskrev ett patientcentrerat sätt att utföra kroppsvård 

med fokus på patientens upplevelse av andnöd och ett dokument där ömsesidiga förväntningar 

samt överenskommelser om hur kroppsvården skulle utföras. Detta gjorde att patienterna 

upplevde att de hade en aktiv del i kroppsvården samt att sjuksköterskorna fokuserade på dem 

och uppgiften; vilket legitimerade patienten att be om, vara aktiv i och ta emot hjälp. Denna 

upplevelse ansåg patienterna viktig och ökade patienternas välbefinnande samt upprätthöll 

deras integritet. Att arbeta tillsammans förbättrade relationen och de allra flesta patienter 

ansåg att de tagit beslutet om vilken sorts stöd de ville ha under kroppsvården. Patienterna 



17 
 

 

ansåg också att den normala tidspressen hade försvunnit samt att kroppsvården utfördes på ett 

effektivt sätt på grund av sjuksköterskornas sätt, noggrann planering och möjligheten att ta 

pauser vilket i sin tur ökade patienternas känsla av klara sig själva. Sjuksköterskornas närvaro 

och kompetens ledde till att patienterna kände sig säkra nog att testa sin kapacitet och utmana 

gränserna för andnöd vilket ökade deras känsla av kontroll och känslan av att ha förmågan att 

klara sig själv efter utskrivning. Wilson, Fitzsimons, Bradbury och Elborn (2006) undersökte 

om extra stöd i form av möten individuellt eller i grupp under fem veckor kan hjälpa KOL 

patienter sluta röka. Även om den totala nikotin användningen minskade på ett statistiskt 

signifikant sätt i alla grupper så klarade ingen av att sluta röka. Det var dock få som gick på 

mötena. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i upplevd dyspné eller lungfunktion 

mellan grupperna. 

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att sammanställa och beskriva omvårdnadsåtgärder för patienter 

med kronisk obstruktiv lungsjukdom. I resultatet framkommer tre teman med 

omvårdnadsåtgärder för patienter med KOL. Dessa teman är Undervisning, Avslappning och 

Extra stöd. 

 

Undervisning och träning i andningsövningar i kombination med fysiska övningar kan enligt 

vårt resultat förbättra fysisk funktion och livskvalitet samt lindra dyspné och fatigue 

kortsiktigt. Detta stärks av en översiktsstudie av The Cochrane Collaboration (2011) som 

förvisso endast ger denna del av studien en medelmässig kvalitetsgradering. Studien visar 

bland annat på minskad andnöd och andningsfrekvens. Ingen generellt minskad dyspné kunde 

påvisas men en snabbare återhämtningstid uppmättes efter fysisk aktivitet. Bush och 

McClements (1988) utvärderade effekterna av ett träningsprogram som utfördes i hemmet 

men fann inte heller någon minskad dyspné i interventionsgruppen. Detta kan tyda på att det 

inte går att minska dyspné genom träning utan att fokus bör läggas på hanteringen av dyspné. 

I en kvalitativ artikel om hur det är att leva med KOL noterar Fraser, Kee och Minick (2006) 

att de flesta deltagarna använde sig av en andningsövning där de andas genom en 

sammansnörpt mun för att underlätta dyspné.  

 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att information och undervisning möjligen kan 

hjälpa patienter att dra ner på sitt nikotinintag eller sluta röka samt vaccinera sig. I artikeln av 
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Hermiz, Comino, Marks, Daffurn, Wilson och Harris (2002) utfördes två hembesök av en 

sjuksköterska. Resultatet visar dock att kunskap om faktorer som förvärrar KOL inte räcker 

för att fler deltagare ska sluta röka eller vaccinera sig. Sossai, Gray och Tanner (2011) anser 

att kunskap är en viktig del av hanteringen av sjukdomen. En stor del av deltagarna i deras 

studie, 75 procent anser sig ha fått för lite information, varav två deltagare fortsatt att bete sig 

osunt som en direkt följd av att de inte fått nog med information. Ett antal deltagare hade 

också känt sig tvungna att använda sig av internet för att få grundläggande kunskaper om hur 

KOL kommer att påverka deras kroppar och alternativa behandlingar. Resultatet blev att 

deltagarna såg överdrivet negativt på framtiden. En slutsats av detta är att det kan påverka 

patientens hopp och framtidstro. Milne, Moyle och Cooke (2009) artikel beskrev betydelsen 

av hopp för patienter med KOL. Alla deltagare ansåg att hopp och stöd var viktigt för att de 

skulle kunna orka med att leva sitt liv trots sjukdomens utmaningar. Deltagarna anpassade 

sina förhoppningar för att göra dem mer realistiska och uppnåbara trots dessa utmaningar. 

Många fann hopp i att ha en bra dag då de exempelvis hade orkat leka en stund med ett 

barnbarn eller varit och handlat. Deltagarna ansåg att kunskap om exempelvis 

andningstekniker gav dem egenmakt vilket i sin tur ledde till ett ökat hopp om att kunna leva 

ett så normalt liv som möjligt. Känslan av att kunna hantera sina symptom påverkade 

deltagarnas välbefinnande positivt i en artikel av Sossai, Gray och Tanner (2011), samt i 

resultatet av litteraturöversikten. Därför är det av betydelse att personer med KOL även får 

stöd i att känna hopp för att hantera sin sjukdom och må så bra som möjligt trots sjukdomen. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att avslappningsövningar i kombination med 

uppföljande telefonsamtal och ökad kunskap om copingstrategier leder till en ökad livskvalitet 

genom minskad oro. Yoga i kombination med andningsövningar kan ge minskad 

dyspnérelaterad oro samt en förbättrad lungfunktion och fysisk funktion. En signifikant 

ökning av livskvalitén påvisades även av Howard, Dupont, Haselden, Lynch och Wills (2010) 

efter genomförda avslappnande övningar. En översiktsstudie utförd av The Cochrane 

Collaboration (2011) visar å andra sidan på att avslappningsövningar endast gav liten effekt 

för KOL patienter inom områdena andnöd, dyspné eller ångest. Litteraturöversikten visar att 

patienters tro på den egna förmågan stärker patientens förmåga att klara av det patienten ställs 

inför. Detta åskådliggör betydelsen av motiverande samtal och andra tekniker som ger 

patienten ett förbättrat självförtroende. 
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Extra stöd från en sjuksköterska kan enligt resultatet av denna litteraturöversikt höja 

patienters BMI. Lee et al. (2013) menar att KOL patienter kan öka sitt intag av fett och salt för 

att höja sitt BMI. Deras artikel visar att patienter kan förbättra sin lungfunktion och minska 

sin dyspné genom att äta minst 75 procent av det rekommenderade dagsbehovet av kalorier 

och näringsämnen. Odencrants, Ehnfors och Grobe (2005) menar att det finns många 

svårigheter för patienter med KOL att övervinna för att uppnå ett adekvat intag av kalorier 

och näringsämnen. Det kan till exempel vara ansträngande för den sjuke att gå och handla, 

bära hem varorna och laga sin mat på grund av andnöd. Detta medför ett stort beroende av 

andra vilket kan leda till att patienten får en förminskad självkänsla och en känsla av att bara 

vara till besvär. I en sådan situation kan det vara viktigt att anhöriga och andra professioner 

som dietist och hemtjänstpersonal får information om patientens allmäntillstånd. Ek och 

Ternestedt (2008) påpekar hur svårt det kan vara att leva sitt liv beroende av andra människor. 

Detta leder till att den sjuka måste ruta in sitt liv efter någon annans schema och en förlust av 

frihet. 

 

I vårt resultat framkom att det är svårt att hjälpa människor att sluta röka, även om de själva 

bestämt sig för att sluta. Poliklinisk information och tvärprofessionell samverkan hjälpte 

några få att sluta röka, möten i grupp eller individuellt samt undervisning minskade 

rökningen. Fraser, Kee och Minick (2006) samt Sossai, Gray och Tanner (2011) påpekar att 

patienten vet bäst vad som fungerar för just honom eller henne. Något som styrker vikten av 

att all vård bör vara individanpassad. Dabney och Tzeng (2013) menar på att utan 

patientcentrerad vård kan inte patientens förväntningar uppfyllas då de inte har identifierats. 

Sjuksköterskan behöver använda sig av de identifierade behov som framkommer i mötet med 

patienten till att utveckla en individuell vårdplan. Jensen, VedelØ och Lomborg (2013) visade 

på vikten av patientcentrerad vård och att bra resultat kan uppnås vilket annan forskning 

stödjer (jmf. Corsello & Tinkelman, 2008; Janssen et al., 2010; Kaufman, 2013; Uhl, Fisher, 

Docherty & Brandon, 2013). 

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturöversikt har en översikt skapats över de senaste tio årens forskning inom 

omvårdnadsåtgärder för patienter med KOL. Litteratursökningen har utförts i databaserna 

CINAHL, PubMed, PsycINFO och Academic Search Elite och har återgetts på ett tydligt sätt. 

Att tillvägagångssätt för litteratursökning, urval, analys, metod och referenslista är noggrant 
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beskrivna samt att alla studier är “peer-reviewed” stärker trovärdigheten på denna studie och 

gör den reproducerbar. Manuella sökningar har utförts utifrån exempelvis referenslistor i ej 

använda artiklar för att författarna inte ville gå miste om användbara studier. Inga studier har 

exkluderats på grund av bristande kvalitet. 

 

Trovärdigheten i studiens metod värderades med hjälp av trovärdighetsbegreppen; 

överensstämmelse, pålitlighet, tillämplighet och noggrannhet. Tillämplighet syftar till att 

beskriva forskningens fokus samt hur väl data och analysprocesser vänder sig till 

forskningens valda fokus. Överensstämmelsen bedöms av studiens läsare, därför är det av stor 

vikt att metoddelen är utförligt beskriven. Begreppet pålitlighet handlar om att studiens 

insamlings- och analysförfarande följer rådande bestämmelser och regler. Genom att beskriva 

insamlings- och analysförfarandet väl, ger det en möjlighet för att andra personer skall kunna 

upprepa studien. Noggrannhet avser att läsaren kan spåra data tillbaka till deras ursprung, 

samt att det är synligt att resultatet i studien härrör från insamlad data. Läsaren skall även 

kunna se att studiens forskning har skett på ett korrekt sätt (jmf. Holloway & Wheeler, 2013, 

s. 298-301). 

 

Tillämpligheten i artikelurvalet stärktes genom att funna artiklar värderades utifrån 

forskningens valda fokus; detta genom att båda författarna läste igenom artiklarna. Artiklarna 

diskuterades sedan utifrån studiens syfte, inklusionskriterier och kvalitétskriterier. För att 

undvika feltolkningar i data återgick författarna ständigt till artiklarna. Studiens 

överensstämmelse stärktes genom att författarna tydligt beskrev förfarandet av alla steg i 

studiens metod. Detta möjliggör även att andra personer kan upprepa metoden. 

Tillämpligheten stärktes även genom att författarna lyft sin metod till diskussion med 

handledare, med klasskamrater i samband med seminarier samt med examinator som har goda 

kunskaper inom forskningsförfarandet. 

 

Att översiktsstudier uteslutits kan ha begränsat antal studier samt begränsat antal 

interventioner i denna litteraturöversikt. De studier som ingår i andras översikter inom vårt 

valda tidsintervall borde dock ha hittats i litteratursökningen till denna studie. Överraskande 

få artiklar har dock hittats som svarade mot studiens syfte. Detta kan ha att göra med valda 

sökord vilket skulle vara en svaghet för studien. Noteras kan också att många artiklar hittats 

som handlar om egen vård eller anhörig vård i hemmet.  
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Slutsatser 

Att leva med KOL påverkar människan både fysiskt och psykiskt. Även om KOL till stor del 

behandlas farmakologiskt, finns det omvårdnadsåtgärder av icke-farmakologisk karaktär som 

syftar till att underlätta det dagliga livet och lindra symptom för denna patientgrupp. 

Individuella själv-hjälp-strategier är en viktig del av patientens upplevelse av dyspné, fatigue 

och livskvalitet. För att patienter med KOL ska kunna bibehålla en god fysisk funktion är det 

viktigt med information och tvärprofessionell samverkan vad gäller andningsövningar och 

fysiska övningar. Detta kan även hjälpa patienten att bli mer följsam vad gäller 

lungrehabilitering och vaccinering samt höja patientens BMI. Avslappningsövningar kan höja 

livskvaliteten genom minskad oro, depression och osäkerhet. Det framgick också att ett 

patientcentrerat sätt att utföra kroppsvård gav ett ökat välbefinnande, minskad upplevelse av 

tidspress, en ökad känsla av kontroll och en förbättrad upplevelse av autonomi.  

 

Något som framkommit är betydelsen av individualiserad vård och vikten av att lyssna på 

patienten som känner sin kropp bäst. Det är ett stigande antal som drabbas av denna sjukdom 

och det är av stor vikt att se till hela patienten för att kunna tillgodogöra patientens alla behov. 

 

I resultatet återfinns ingen bra metod för att hjälpa patienter att sluta röka, inom detta område 

behöver det bedrivas ytterligare forskning. Ett annat område där stora delar saknas i resultatet 

är vikten av god nutrition. När det gäller forskning runt patientcentrerad vård så behöver 

denna, efter implementering, utvärderas av patienter och deras närstående. 
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