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Abstrakt 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en lungsjukdom som vanligtvis 
orsakas av tobaksrökning. Sjukdomen har en stor inverkan på det 
dagliga livet och kan i många fall verka handikappande på grund av 
symtom i form av bland annat dyspné, fatigue, depression och 
avmagring. Syftet med studien var att finna omvårdnadsåtgärder vid 
KOL. Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt och 
resulterade i 20 funna studier. Resultatet visar att 
omvårdnadsåtgärder som att stödja personer med KOL, skapa 
trygghet, utbilda och ge rådgivning samt komplementära 
behandlingar i form av yoga, thai chi qigong och akupressur har 
goda effekter vid KOL. De goda effekterna uttrycktes bland annat i 
form av symtomlindring, ökad livskvalitet och tillfredställelse, ökat 
självförtroende, förmåga att känna hopp och ökat näringsintag. 
Sjuksköterskan har en viktig roll i ett hälsofrämjande arbete runt 
personer med KOL och är den person som kan ge ett extra stöd och 
tillhandahålla den information och utbildning som personerna 
behöver för att klara vardagen hemma. Det behövs dock mer 
forskning inom området omvårdnad och KOL, då den största delen 
av tillgänglig forskning om KOL handlar om medicinska åtgärder. 
 
Nyckelord: kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), 
omvårdnadsåtgärder, systematisk litteraturöversikt. 
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Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk lungsjukdom och den dominerande 

orsaken till att personer drabbas av den är tobaksrökning (Lindberg & Lundbäck, 2008). KOL 

har en stor inverkan på det dagliga livet och innebär en ständig process av att hantera symtom 

och begränsningar som sjukdomen medför (Bourbeau, 2010). Att leva med en kronisk 

sjukdom kan ses som att sväva mellan lidande och uthärdande i sin sjukdom. Kroppen blir ett 

hinder genom begränsade funktioner och/eller smärta. Förlust av autonomi och 

självbestämmande ger en känsla av att inte längre vara i kontroll över sitt eget liv. Känslan av 

att vara utanför gemenskapen med andra på grund av sjukdomen blir påtaglig då personen inte 

längre kan delta i aktiviteter eller andra sociala sammanhang. Att uthärda kan vara att den 

sjuke inte ger upp hoppet, även om sjukdomen inte är botbar så finns ett hopp om ett mirakel 

(Öhman, Söderberg och Lundman, 2003). Milne, Moyle och Cook (2009) menar att hoppet 

uppstår genom de sociala kontakter personerna har, samt att personer med KOL har ett hopp 

om en bra morgondag, hopp om att klara de små vardagliga tingen så som att kunna leka med 

sina barnbarn, ta en promenad etc. 

 

En vanlig känsla hos personer med KOL är att känna skuld och skam över att de själva har 

åstadkommit sjukdomen. Eriksson (1994, s. 84) beskriver skuld som en händelse som 

uppkommer av känslan av att de har överträtt vissa gränser och att de då upplever 

illabefinnande. Personer med KOL kan uppleva känslan av att de får ”skylla sig själva” då det 

är dem själva som har orsakat sjukdomen. Stigmatisering från omvärlden förekommer, inte 

bara från den sociala omgivningen, utan även från hälso- och sjukvården. Detta ger personen 

en känsla av att vara en börda för anhöriga men även för samhället (Lindqvist & Hallberg, 

2010; Halding, Heggdal & Wahl, 2011). Personer med KOL kan vidare känna att personer 

med andra sjukdomsdiagnoser får mer sympati och stöd från omvärlden än vad de själva får, 

och känslan av att inte få den hjälp och stöd de behöver för att klara det dagliga livet med sin 

sjukdom är ett slags straff för deras rökvanor (Halding et al. 2011). 

 

KOL är, tillsammans med astma, två folksjukdomar som drabbar ett stort antal svenskar och 

kostar samhället 6 miljarder per år. Till skillnad från astma, då lungfunktionen återgår till det 

normala efter en attack, så är luftflödeshindret kroniskt vid KOL, andningsförmågan blir 

successivt sämre och sämre. KOL innefattar långvarig hosta med upphostningar (kronisk 

bronkit) samt emfysem, ett tillstånd då alveolerna och de finaste luftvägarna förstörs. Dyspné 

vid ansträngning är också ett karaktäristiskt symtom vid KOL. Trots den höga förekomsten av 

KOL tar det ofta lång tid att få diagnos, då sjukdomen förväxlas med astma. Främsta 
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behandlingen för KOL är rökstopp, men läkemedel används också i form av antikolinerga och 

beta2stimulerare, inhalation av kortikosterioder, oxygenbehandling och kortison (SBU, 2000). 

 

Pulmonell dysfunktion är den yttersta grunden för lidande hos personer med KOL. Dyspné, 

fatigue och psykosociala konsekvenser är de mest dominerande negativa effekterna men 

symtom som oro, depression och sömnstörningar förekommer också ofta. Inverkan av fysiska 

begränsningar som resulterar i ovisshet leder till psykisk ohälsa i form av ångest, panik och ett 

starkt beroende av läkemedel som lindrar andningssvårigheterna. Hos personer med KOL är 

det vanligt med ångestsyndrom, speciellt generaliserad ångest och panikångest. Ångest har 

negativa effekter på livskvaliteten och den funktionella statusen. Psykosociala konsekvenser 

av KOL kan härledas till att personer med diagnosen ofta har en ökad frustation, irritabilitet 

och emotionell labilitet vilket kan påverka relationen till omgivningen. Sjukdomsförloppets 

försämring med tiden tenderar att leda till en växande social isolering då personer med KOL 

blir mer och mer bundna till hemmet på grund av minskad rörlighet (Simpson & Rocker, 

2008). En liten fysisk ansträngning kan leda till andfåddhet hos personer med KOL, vilket i 

sin tur kan leda till att personerna bli mindre mobila för att undvika känslan av att inte få luft. 

Interaktionen med andra människor minskar då med tiden och det är inte ovanligt att personer 

med KOL isolerar sig vilket kan leda till depression (Barnett, 2008).  Rädsla är för många 

personer en stor känslomässig följd av KOL och kan förknippas med ökad dyspné, ökat 

beroende av andra, ständiga hot om att sjukdomen förvärras, att sjukdomen medför 

hospitalisering och ett liv i respirator. Personer med KOL klarar av att hantera rädslan genom 

att fokusera på att ta en dag i taget (Simpson & Rocker, 2008). Viss grad av undernäring är 

också vanligt hos personer med KOL och blir ofta svårare i det avancerade stadiet av 

sjukdomen (Shepard, 2010; Ferreira, Brooks, Lacasse, Goldstein & White, 2008). 

En person med KOL kan inte ta sin andning för given och upplever att livsvärlden krymper. 

Andfåddheten kan leda till extrem trötthet vilket begränsar det dagliga livet. Inte heller kan 

kroppen tas för given och upplevs då som oförutsägbar, men även som att kroppen har 

förlorat sin automatiska funktion. Personer med KOL upplever sjukdomsförloppet som att det 

börjar som en diskret och ”osynlig” andfåddhet men utvecklas till en utåt ”synlig” sjukdom 

med ihållande och produktiv hosta, viktminskning och extrem trötthet (Gullick & Stainton, 

2008).  SBU (2000) beskriver vikten av att inte bara fokusera på de fysiologiska och de 

mätbara aspekterna av sjukdomen, då det ofta är problem som ångest, andnöd och oförmåga 

att klara det dagliga livet som står i fokus för den sjuke personen. Som sjuksköterska är det 
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viktigt att fokusera på begrepp som hälsa och livskvalitet när det gäller KOL, då det är en 

kronisk sjukdom som inte går att bota, men det finns symtom att lindra genom olika 

omvårdnadsåtgärder.   

 

Syftet med denna studie var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. 

 

Metod 

Studiens syfte var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. En 

litteraturöversikt är en sammanställning på kunskap inom ett visst område (jmf. Polit & Beck, 

2008, s. 105). Olika metoder kan användas i en översikt beroende på vad syftet är med att 

samla och utvärdera existerande forskning, vilka studier som inkluderas i översikten samt hur 

det analyseras (Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Tossavainen, 2008). Integrerad 

litteraturöversikt är en metod som inkluderar både experimentell och icke-experimentell 

forskning och som anses ha större roll i det kliniska omvårdnadsarbetet (Whittemore & Knafl, 

2005).  I denna studie har författarna definierat ett syfte, genomfört en litteratursökning, 

analyserat funnen data samt presenterat ett resultat (jmf. Holopainen, Hakulinen-Viitanen & 

Tossavainen, 2008).  

 

Litteratursökning och urval 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL, PsycINFO och Cochrane. 

Sökorden som användes för litteratursökningen var chronic obstructive pulmonary disease, 

COPD, nursing, nursing intervention, nursing care, nursing support. Med hjälp av databasen 

Swedish MeSH översattes sökorden till engelska. Författarna valde att göra en pilotsökning 

med ovannämnda sökord för att se om det fanns tillräckligt med studier inom problemområdet 

(jmf. Willman et al., 2006, s. 55). Sökningen började med att använda varje sökord var för sig 

och sedan i kombination med varandra. I kombinationssökningen har Boolerska sökoperatorn 

AND använts. För att vidga sökningen har trunkering av ord som nurs* och intervention* 

förekommit (jmf. Willman et al., 2006, s. 69). I PsycINFO påträffades inga artiklar som 

svarade mot studiens syfte. Utifrån funna artiklars referenser har en manuell sökning 

genomförts. Inklusionskriterier för studien var personer med diagnosen kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, omvårdnadsåtgärder vid KOL, studier från 2001 och framåt, studier på engelska 

eller svenska, peer reviewed samt studier i full text. Både kvalitativa och kvantitativa studier 
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inkluderades. Studier där fokus låg på medicinska behandlingar, exempelvis farmakologiska 

behandlingar, ventilation etc. exkluderades. Även studier där huvudsyftet var att sänka 

kostnader för hälso- och sjukvård samt hade fokus på hemsjukvård exkluderades. Urval av 

vetenskapliga artiklar skedde genom att titel överensstämde med studiens syfte och därefter 

lästes abstraktet.  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syfte med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid kronisk obstruktiv lungsjukdom  

Söknr *) Söktermer Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

PubMed 110908     
1 MSH chronic obstructive pulmonory disease 4240  
2 MSH Nursing 81  
3  1 + 2 468  
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
 
10 

MSH 
 
MSH 
 
Ft 
 
Ft 
 
Ft 

Nursing intervention 
1 + 4 
Nursing care 
1 + 6 
Chronic obstructive pulmonary disease 
AND nursing care 
Chronic obstructive pulmonary disease 
AND nursing intervention 
Chronic obstructive pulmonary disease 
AND *nursing AND intervention 

30783 
99 

8599 
42 

 
69 

 
11 

 
11 

 
 
 
 
 

4 
 

1 
 

2 
PubMed 110926     
11 Ft COPD AND nursing 648  
CINAHL 110908     
12 MSH chronic obstructive pulmonory disease 3907  
13 MSH COPD 4464  
14 MSH Nursing 408039  
15 
16 
17 
18 
19 
 

 
 
Ft 
Ft 

12 + 14 
13 + 14 
COPD AND nutrition 
COPD AND management NOT 
palliative 
Nursing AND COPD AND management 

441 
98 
15 

 
168 

42 

 
4 
1 

 
3 
2 

PsycINFO 110908     
20 Ft Chronic obstructive pulmonary disease 

AND nursing intervention 
89  

Cochrane 110926     
21 Ft Chronic obstructive pulmonary disease 

AND *nursing intervention 
55 3 

  Totalt valda artiklar  20 
*) MSH- Meshterm, Ft- fritext sökning 
 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning genomfördes på alla studier som svarade mot syftet. Den vetenskapliga 

kvalitetsgranskningen dokumenterades i protokoll där urvalsförfarande, 
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undersökningsgruppens storlek, tillförlitlighet och generaliserbarhet granskades (Willman et 

al., 2006, s. 82). Utifrån granskningsprotokoll för kvantitativa och kvalitativa studier i 

Willman et al. (2006, s. 154-157) har studierna klassificerats genom att ge svarsalternativet 

”ja” ett poäng och svarsalternativen ”nej” och ”vet ej” noll poäng. Bedömningen ger studierna 

en poängsumma som räknas om i procent av den totala poängsumman. En gradering av 

studierna gjordes sedan utifrån tabell 2. Totalt har 39 artiklar valts ut och granskats, 19 

exkluderades då de inte svarade mot syftet eller var av låg kvalitet och utan klinisk 

signifikans.  

 

Tabell 2. Kvalitetsgradering 

Procent (%)   Kvalitet   

100-80   Hög 

70-79   Medel 

60-69   Låg                

 

Tabell 3. Översikt över vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=20) 

Författare 
År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analys 
  

Huvudfynd Kvalitet 

Broekhuizen 
et al. (2005)  
Neder-
länderna 
 

Kvantitativ 39 Retrospektiv 
studie.  
Statistisk analys 

Denna studie visar att det 
kan finnas en optimal 
gräns på näringstillskott i 
form av näringsdryck 
vid KOL. Båda grupperna 
ökade i vikt. 
 

Medel 

Chan et al. 
(2011) 
Kina 

Kvantitativ 158 RCT-studie. 
Statistisk analys 

Tai chi Qigong bidrog till 
en märkbar förbättring på 
lungfunktion och fysisk 
tolerans under aktivitet. 
 

Hög 

Donesky-
Cuenco et al. 
(2009) 
USA 

Kvantitativ 29 Randomiserad pilot 
studie. Statistisk 
analys 

Yoga har liten effekt på 
dyspné men har större 
effekt på dyspné-relaterad 
oro. 
 

Låg 

Effing et al. 
(2009)  
Neder-
länderna 

Kvantitativ 14  Litteraturöversikt 
över endast 
kontrollerade 
studier. Statistisk 
analys 

Ökad livskvalitet hos 
personer med KOL efter 
utbildningsprogram. 
 
 
 

Hög 

Heinzer et 
al. (2011) 
USA 

Kvalitativ 41 Semistrukturerade 
interjuver. 
Kvalitativ 

Studien pekar på att det är 
viktigt att ha någon 
närvarande när KOL-

Medel 
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innehållsanalys patienter känner andnöd. 
 

Kaşıkçı 
(2011) 
Turkiet 

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 

1 Fallstudie. 
Intervjuer och 
mätbar kvalitativ 
data 

Deltagaren upplevde en 
större livskvalitet och lärde 
sig att själv hantera sin 
sjukdom efter utbildning. 
 

Låg 

      
Kara et al. 
(2004) 
Turkiet 

Kvantitativ 60 RCT-studie. 
Statistisk analys 

Denna studie visar att ett 
strukturerat utbildnings-
program med flera 
utbildningtillfällen är mer 
effektiv än utbildning vid 
ett enda tillfälle för att 
förbättra KOL-patienters 
kunskap om sjukdomen 
och hur de själv 
kontrollerar 
andningssvårigheter.  
 

Medel 

      
Lagger et al. 
(2010) 
Schwiez 
 

 35 Litteraturöversikt 
över meta-analyser 

Majoriteten av studierna i 
översikten har resultat som 
tyder på att 
patientutbildning förbättrar 
livskvalitet, 
självförtroende och 
kunskap om KOL. 
 

Medel 

Lomborg & 
Kirkevold, 
(2007) 
Danmark 

Kvalitativ 12 fall Semistrukturerade 
intervjuer/ 
observationer. 
Grounded theory 

Studien visar att det är 
viktigt att som 
sjuksköterska: att nå en 
gemensam förståelse för 
patientens nuvarande 
förhållanden och stadium 
av sjukdomsförloppet, att 
diskutera och strukturera 
en gemensam session för 
kroppsvård och att 
klargöra roller. 
 

Hög 

      
Lomberg & 
Kirkevold, 
(2005) 
Danmark/ 
Norge 

Kvalitativ 12 fall Semistrukturerade 
intervjuer/ 
observationer/ 
fysiska mätningar. 
Grounded theory.  

Intervention: begränsad 
och balanserad assisterad 
personlig hygien. 
Att begränsa och balansera 
sessionen (med t.ex. 
pauser) är viktigt för att 
förebygga andnöd hos 
KOL-patienter. 
 

Hög 

Lomborg et 
al. (2005)  
Danmark 

Kvalitativ 12 Deltagande 
observation/ 
semistrukturerade 
intervjuer, mätning 

Vid assisterad personlig 
hygien/kroppsvård av 
KOL-patienter är det 
viktigt att uppmärksamma 

Hög 
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av andnöd. 
Grounded theory 

andningssvårigheter och 
utföra handlingar som 
sparar på patientens energi. 
 

Odencrants, 
et al. (2007) 
Sverige 

Kvalitativ 19 Semistrukturerade 
intervjuer, 
Innehållsanalys 

Sjuksköterskans 
bedömning av nutrition 
och nutritionsåtgärder vid 
KOL; stödjande 
måltidsintervention, 
praktisk och kognitivt 
deltagande och göra pat, 
medveten om 
sjukdomsförloppet. 
 

Hög 

      
Planas et al. 
(2005) 
Spanien 

Kvantitativ 24 Prospektiv, 
randomiserad 
multicenter studie. 
Statistisk analys 

Näringsdryck mellan 
måltider hos personer med 
KOL ger ökat energiintag 
hos samtliga deltagarna. 
Grupp A som fick ett 
högre energiintag visade 
en signifikant ökning i 
vikt. Kunde även påvisa att 
upplevelse av större 
livskvalitet och känsla av 
att ha kontroll över 
sjukdomen. 
 

Hög 

Reinke et al. 
(2010) 
USA 

Kvalitativ 22 Semistrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys 

Sjuksköterskan stödjer 
patientens hopp genom att 
förstå pat. individuella 
aspekt på hopp, fokusera 
på pat. livskvalité och 
bygga en tillitsfullrelation.  
 

Medel 

Sridhar et al. 
(2008) 
Storbritan-
nien 

Kvantitativ 122 RCT-studie. 
Statistisk analys 

Pulmonell rehabilitering, 
egenvårdsutbildning ger 
ökad kunskap och 
självförtroende.  
 

Medel 

Weekes et 
al. (2011) 
Storbritan-
nien 

Kvantitativ 59 RCT-studie. 
Statistisk analys 

Kostrådgivning och 
berikning av livsmedel 
resulterar i viktökning och 
förbättringar resultat 
näringsmässigt hos KOL-
patienter både under och 
efter 
interventionsperioden. 
 

Medel 

      
Wilson et al. 
(2006) 
Irland 

Kvantitativ 91 RCT-studie, 
statistisk analys 

Ingen signifikant skillnad 
på grupperna efter 12 mån. 
röknings-avvänjning men 
signifikant reduktion av 
niktionbeorende hittades. 

Hög 
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Interventionsgruppen fick 
motiverande/ 
stödjande intervention av 
sjuksköterska medans 
kontrollgruppen fick 
reguljär vård. 
 

Wu et al. 
(2007) 
Taiwan 

Kvantitativ 44 RCT-studie. 
Statistisk analys 

Depression, dyspné, 
saturation och fysiologiska 
indikatorer förbättras 
signifikant hos 
interventionsgruppen som 
fick akupressur. 
  

Hög 

Wu et al. 
(2004) 
Taiwan 

Kvantitativ 44 RCT-studie. 
Statistisk analys 

Lungfunktion, dyspné, 6-
min promenad distans, oro 
och fysiologiska 
indikatorer förbättras 
signifikant hos 
interventionsgruppen som 
fick akupressur. 
 

Låg 

Österlund 
Eiframsson 
et al. (2008) 
Sverige 

Kvantitativ 52 RCT-studie, 
statistisk analys 

Patienter i 
interventionsgruppen 
rapporterade en minskning 
av andnöd symptom, ökad 
fysisk aktivitet och 
förbättrad psykosocial 
hälsa. 
Interventionsgruppen fick 
strukturerad 
egenvårdsutbildning för att 
motivera till livsstils-
förändringar jämfört med 
kontrollgruppen som fick 
reguljär vård. 
 

Hög. 

 

Analys 

För att få en överblick över de utvalda studierna skapades en matris där författare, 

publicerings år, studie design/metod samt beskrivning av huvudfynd presenteras (jmf. Polit & 

Beck, 2008, s. 118). Studierna som ingår i analysen presenteras i tabell 3. Studierna lästes 

igenom av båda författarna var för sig och data som svarade mot syftet markerades (jmf. 

Holopainen et al., 2008). Författarna gick sedan igenom artiklarna gemensamt för att få en 

gemensam förståelse av inhämtad kunskap. Utifrån funnen data som motsvarade syftet 

analyserades texterna och områden med liknande omvårdnadsåtgärder identifierades (Polit & 

Beck, 2008, s. 132). I resultatmatrisen sammanställdes liknande omvårdnadsåtgärder i större 

områden och studiernas resultat sammanfattades. Resultaten inom de olika områdena 
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jämfördes mot varandra för att finna likheter och/eller skillnader mellan de olika 

omvårdnadsåtgärderna (jmf. Whittmore & Knafl, 2005). Resultatmatris (tabell 4) redovisar de 

olika områdena samt studiernas författare och år.  

 

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. I 

analysen identifierades tre områden med omvårdnadsåtgärder som presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 4. Omvårdnadsåtgärder vid KOL. 
 
Att ge stöd och trygghet 

  
Patientutbildning om KOL  

 

 
Författare/År 

 
Kvalité 

 
Författare/År 

 
Kvalité 

 
Heinzer et al. (2003) 
 
Kara & ASTI  (2004) 
 
Lomborg & Kirkevold (2005) 
 
Lomborg & Kirkevold (2007) 
 
Lomborg et al. (2005) 
 
Reinke et al. (2010) 
 
Wilson et al. (2006) 
 

 
Medel 

 
Medel 

 
Hög 

 
Hög 

 
Hög 

 
Medel 

 
Hög 

 

 
Broekhuizen et al. (2005) 
 
Effing et al. (2009) 
 
Lagger et al. (2010) 
 
Kara & ASTI (2004) 
 
Kaşıkçı (2011) 
 
Odencrants et al. (2007) 
 
Planas et al. (2005) 

 
Medel 

 
Hög 

 
Medel 

 
Medel 

 
Låg 

 
Hög 

 
Medel 

Österlund Efraimsson et al. (2008) Hög Sridhar et al. (2008) 
 
Weekes et al. (2009) 
 

Medel 
 

Medel 

  Österlund Efraimsson et al. (2008) Hög 
    
 
Komplementära behandlingar 

   

 
Författare/År 

 
Kvalité 

  

 
Chan et al. (2011) 

 
Hög 

  

 
Donesky-Cuenco et al. (2009) 

 
Låg 

  

 
Wu et al. (2004) 

 
Låg 

  

 
Wu et. al (2007) 

 
Hög 
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Att ge stöd och trygghet 

 

Studier (Lomborg & Kirkevold, 2005;Lomborg et al., 2005; Reinke et al., 2010; Wilson et al., 

2008; Österlund Eiframsson et al., 2008; Heinzer et al., 2003) visar att genom att ge stöd och 

trygghet i form av samtal, närvaro och skapandet av en lugn miljö är positivt för hälsan för 

personer med KOL.  

 

Assisterad kroppsvård 

I en studie av Lomborg och Kirkevold (2005) visar de att det är viktigt att sjuksköterskan 

skapar en respektfull, lugn och uppmuntrande atmosfär vid assisterad personlig kroppsvård.  

Sjuksköterskan ska hitta en balans mellan den ideala synen på personlig kroppsvård och vad 

som är realistiskt med tanke på personens aktuella tillstånd och individuella önskemål. 

Lomborg, Björn, Dahl och Kirkevold (2005) visar att personlig kroppsvård betraktas som en 

enorm praktisk uppgift, som ibland kan vara nästintill omöjlig, för personer med KOL. 

Assisterad personlig kroppsvård har dock även positiva inslag så som beröring och ”massage” 

vid tvättning. Lomborg och Kirkevold (2005) har också beskrivit uppskattningen hos personer 

med KOL när sjuksköterskor gör det ”lilla extra”, så som att massera ryggen under 

duschningen, att skyla personen för att skydda denne från att frysa.  

 

Lomborg och Kirkevold (2005) visar att andfåddheten är utgångspunkten för hur proceduren 

med personlig kroppsvård ska gå tillväga. I studier av Lomborg och Kirkevold (2005), 

Lomborg och Kirkevold (2007) och Lomborg et al. (2005) beskrivs det att pauser och att 

bromsa takten under omvårdnadsåtgärden är en viktig del i assisterad personlig kroppsvård 

för att minimera risken för andfåddhet. Pausernas längd och kvalitet påverkas starkt av 

personens förmåga att återhämta sig från andningssvårigheter. Lomborg och Kirkevold (2005) 

anser att det är viktigt att som sjuksköterska respektera dessa pauser så att personen hinner 

återhämta sin andning för att orka fortsätta med kroppsvården. Att bryta pauserna med samtal, 

avklädning som exponerar personens kropp och medför att denne börjar frysa kan leda till 

ångest som ytterligare ökar andningssvårigheten. För många personer som drabbats av KOL 

krävs det reduceringar i proceduren för att personen ska orka. För att hushålla med energin 

kan det vara till fördel att fokusera på de mest nödvändiga elementen i proceduren först. 

 

Lomborg och Kirkevold (2007) visar att ett grundläggande krav för att nå en gemensam 

förståelse för proceduren kring kroppsvård är att sjuksköterskan har kunskap om varje persons 
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upplevelse av andningssvårigheter, deras erfarenheter av assisterad personlig kroppsvård samt 

att veta i vilket skede av sjukdomen som personen är i. Sjuksköterskan underskattar oftast 

patientens upplevelse av andnöd. Lomborg och Kirkevold (2005) beskriver att instruktioner 

och information om hur sjuksköterskan har tänkt gå till väga vid kroppsvård kan förbereda 

personen inför den energikrävande proceduren, men är också tidskrävande och kan leda till att 

andfåddhet tilltar. Detta bör uppmärksammas av sjuksköterskan så att informationen 

begränsas så att personen har kvar energi till proceduren.    

 

Att stödja hopp 

Reinke, Shannon, Engelberg, Young och Curtis (2010) visar att hopp är det som patienterna 

och deras familjer främst vill ska stödjas. Att ha hopp är viktigt för patienten och det är viktigt 

som sjuksköterska att som första åtgärd ta reda på vad hoppet innebär för honom eller henne 

för att sedan kunna stödja och stärka patienten och för att inte utgå från felaktiga antaganden. 

Att tala med patienten om livskvalitet och betydelsen av denna beskrevs som en annan åtgärd 

för att stödja hopp. Detta hjälpte sjuksköterskorna att skapa en förståelse och gav kunskap om 

hur de skulle bete sig för att leva upp till patientens förväntningar och hjälpa henne eller 

honom att nå rimliga mål.  

 

Stödjande samtal om rökning 

Wilson, Fitzsimons, Bradbury och Elborn (2008) undersökte om utökat stöd av en 

sjuksköterska i form av täta kontakter och gruppsammankomster hade effekt vid 

rökavvänjning. Deltagarna i försöksgruppen fick gemensamt diskutera betydelsen av rökning, 

fördelar och nackdelar samt sociala aspekter. Nikotinplåster erbjöds också. Kontrollgruppen 

fick en kortare information om varför de bör sluta röka och tillgång till nikotinplåster. Inget 

totalt rökstopp uppnåddes, men skillnaden mellan de olika grupperna var något bättre i 

interventionsgruppen gällande tillfälligt rökstopp och minskat rökande. Österlund Efraimsson, 

Hillervik och Ehrenberg (2008) kunde uppvisa att interventionsgruppen som fick mentalt stöd 

i rökstopp fick bättre resultat än kontrollgruppen.  

 

Fysisk närvaro, trygghet och lugn miljö 

Heinzer, Bish och Detwiler (2003) visar att patientens upplevelser vid dyspné-episoder kan 

skapa stor rädsla och ångest. Sjuksköterskan spelade en stor roll vid dessa episoder och en 

omvårdnadsintervention i form av fysisk närvaro, det vill säga att sjuksköterskan fanns i 

rummet, räckte ofta för att patienten skulle ta sig igenom episoden på ett så bra sätt som 
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möjligt. Att sjuksköterskan förstod vad patienten hade för behov eller behövde hjälp med och 

att ”andas med” patienten hade också god effekt. En lugn och trygg miljö utan stress, där 

vårdpersonalen uppträder lugnt, var en primär förutsättning för att ta sig genom episoden med 

minsta möjliga obehag. 

 

Patientutbildning om KOL 

 

Studier (Effing et al., 2009; Kara & ASTI, 2004; Kaşıkçı, 2011; Lagger, Pataky & Golay 

2010; Sridhar, Taylor, Dawson, Roberts & Partridge, 2008; Österlund Efraimsson et al. 2008) 

visar att strukturerad utbildning av personer med KOL kan öka livskvaliteten och ge 

personerna ett ökat självförtroende och kunskap gällande sjukdomen.  

 

Utbildning om KOL 

Österlund Efraimsson et al. (2008) hade skapat ett omfattande utbildningsprogram för 

personer med KOL som innefattade bland annat beskrivning av luftvägarnas anatomi och 

fysiologi, instruktioner om hur personerna skulle handla vid akuta försämringar, 

andningsteknik och vikten av fysisk aktivitet. Resultaten var goda för interventionsgruppen 

där en signifikant minskning av symtom i form av hosta, slembildning, dyspné och väsande 

andning. Den fysiska aktiviteten hos deltagarna ökade och den psykosociala hälsan samt 

livskvaliteten förbättrades. Även kunskapen om KOL förbättrades och 37 % av deltagarna i 

interventionsgruppen slutade att röka jämfört med 0 % i kontrollgruppen. Sridhar et al. (2008) 

genomförde ett utbildningsprogram i samband med pulmonell rehabilitering. Syftet var att 

minska kontakten med vården och inläggning på sjukhus, men även att öka livskvaliteten. 

Resultatet visade en ökad kunskap om sjukdomen och ett ökat självförtroende hos deltagarna, 

och deltagarna i interventionsgruppen tog själva beslut om behandling vid 

försämringsperioder jämfört med kontrollgruppen. Det fanns även en skillnad mellan 

interventions- och kontrollgrupp gällande dödsfall, där antalet dödsfall orsakat av KOL var 

större i kontrollgruppen. Dock kunde inte någon skillnad i antalet tillfällen av vård på sjukhus 

ses. Effing et al. (2009) fann en ökad livskvalitet i form av minskad fatigue, en ökad känsla av 

att ha kontroll över sjukdomen och förbättrade fysiska funktioner efter utbildning.  
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Nutritionsutbildning 

Utbildning om nutrition och rådgivning om hur personer med KOL kan öka sitt energiintag 

för att undvika och/eller minska malnutrition är också en viktig omvårdnadsåtgärd för att 

upprätthålla fysiska funktioner och livskvalitet samt minska symtom. Odencrants, Ehnfors 

och Grobe (2007) beskriver att personer med KOL som har eller som har risk för 

viktminskning ska få rådet att sprida sina måltider under dagen, att äta mindre portioner men 

oftare, äta mat som inte kräver för mycket energi vid tillagning samt att fokusera på energirika 

livsmedel och snacks. Bara några kilos viktminskning kan få stora konsekvenser för personer 

med KOL och det är viktigt med omvårdnadsåtgärder tidigt i sjukdomsförloppet för att 

förebygga näringsmässiga problem. Vid nutritionsutbildning och kostrådgivning har det visat 

sig vara viktigt att rapportera om sjukdomsförloppet då brist på grundläggande kunskap om 

KOL och sjukdomsförloppet har varit ett hinder för personer med KOL att till fullo delta i och 

förstå den vård som ges. Att göra regelbundna viktkontroller kan vara till fördel då det blir 

lättare att uppmärksamma viktminskning och göra personer med KOL mer medvetna om sin 

allmänna hälsostatus och näringsstatus. Att utbilda och ge råd kan vara svårt då personer som 

känner att sjukdomen är självförvållad ofta rapporterar högre vikt än den faktiska, bär kläder 

som döljer viktminskningen eller inte nämner viktminskningen alls. Studien visar att som 

sjuksköterska är det viktigt att respektera personens känslor och att inte kränka integriteten då 

personer med KOL kan uppleva det känsligt att prata om sina matvanor. Att arbeta 

tillsammans med personen, försöka få reda på personens åsikter, hitta resonabla lösningar och 

ibland mötas halvvägs är exempel på hur sjuksköterskan upprätthåller personens värdighet 

och integritet. 

 

Weekes och Emery (2009) har uppmuntrat personer med KOL att berika sina måltider samt 

gett råd om drycker och snacks med mycket näring. Deltagare i interventionsgruppen fick 

kostrådgivning och mjölkpulver för att öka näringstillförseln. Syftet med åtgärden var att öka 

energiintaget med upp till 600 kcal/dag. Deltagare i interventionsgruppen gick upp i vikt 

under perioden och underhöll sin vikt även efter uppföljningen av studien medan deltagare i 

kontrollgruppen gick ner i vikt under tiden studien pågick. Deltagare i interventionsgruppen 

ökade i fettmassa och underhöll sin muskelmassa medan deltagare i kontrollgruppen förlorade 

både fett- och muskelmassa. Deltagare i interventionsgruppen tyckte även att det var lättare 

att utföra vardagliga aktiviteter än deltagare i kontrollgruppen. 
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Broekhuizen, Creutzberg, Weling-Scheepers, Wouters och Schols (2005) har jämfört två 

grupper som fått näringstillskott i form av näringsdryck i samband med pulmonell 

rehabilitering som innefattade uthållighets- och styrketräning samt utbildning om KOL och 

medicinering. Grupperna fick näringsdryck tre gånger dagligen mellan måltiderna, under en 8 

veckors period. Grupp A fick mindre volym näringsdryck per servering samt ett lägre 

kaloriintag, 232 kcal/dag mindre än grupp B. Efter 8 veckors pulmonell rehabilitering och 

näringstillskott hade båda grupperna en betydande ökning i vikt och muskelmassa. Fettmassan 

var signifikant ökad i grupp A men inte i grupp B. Deltagare i grupp A hade en större 

viktökning än deltagare i grupp B. Planas et al. (2005) studerade effekten av näringsdryck 

mellan måltider hos personer med KOL och kunde uppvisa ökat energiintag hos samtliga 

deltagarna. Grupp A som fick ett högre energiintag genom sina näringsdrycker visade en 

signifikant ökning i vikt. Grupp B som fick det lägre energiintaget visade också en ökning, 

dock inte statistiskt signifikant. De kunde även påvisa att deltagarna upplevde en större 

livskvalitet under studiens gång och kände att de hade kontroll över sjukdomen.  

 

Komplementära behandlingar 

 

Komplementära behandlingar i form av yoga, thai chi qigong samt akupressur, med rötter 

främst i Asien har visat goda effekter på KOL. Yoga, Tai Chi Qigong och akupressur har visat 

förbättra andningen och ge bättre livskvalitet för personer med KOL. 

 

Yoga 

I Donesky-Cuenco, Nguyen, Paul och Carrieri-Kohlman (2009) mätte effekten av yoga-

träning hos personer med KOL. Iyengar yoga-teknik användes i interventionen då denna 

teknik har dokumenterats med positiva resultat vid behandling av kroniska sjukdomar. 

Deltagarna fick en timmes yogasessioner, sammanlagt 24 gånger. I yogan var pranayama-

teknik (begränsad andning) integrerad för att maximera andningsförbättring hos deltagarna. 

Resultatet visade att yoga medförde att personer med KOL lärde sig en ny strategi för att 

hantera sin dyspné, ökade förmågan att utföra dagliga aktiviteter, förbättrade djupandning, 

minskade slemsekret, gav avslappning, minskade stress samt gav en känsla av välbefinnande. 

Deltagare upplevde att yoga gav smärtlindring, trevlig social samvaro, och ökade 

medvetenheten om andning.  
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Tai Chi Qigong 

Chan, Lee, Suen och Tam (2011) undersökte tai chi qigongs effekt på personer med KOL. 

Under en 3 månaders period fick en grupp (TCQ-gruppen) delta i en intervention där de 

utförde thai chi qigong, två gånger i veckan under 60 minuter. Programmet betonade på 

andning och rörelseomfång i övre extremiteterna för att öka lungexpansion. Andra gruppen 

(träningsgruppen) fick fysisk träning så som promenader, läpp-andning och diafragma-

andning. Den tredje gruppen (kontrollgruppen) fick fortsätta med sina vanliga rutiner, ingen 

extra träning var rekommenderad. TCQ-gruppen visade en märkbar förbättring i fråga om 

hälsa med avseende på lungfunktion och tolerans i aktiviteter. Träningsgruppen visade inga 

signifikanta förbättringar i hälsotillståndet men denna grupp bibehöll sin lungfunktion och 

uthållighet på en stabil nivå jämfört med kontrollgruppen. 

 

Akupressur 

Wu, Lin, Wu och Lin (2007)  och Wu, Wu, Lin och Lin (2004) har studerat effekten av 

akupressur på personer med KOL. Interventionsgruppen fick ett akupressurprogram enligt 

punkter som minskar respiratorisk obstruktion, minskar symtom så som hosta, flämtningar 

och lungdilatation och som lindrar dyspné. Kontrollgruppen fick akupressur i punkter som 

främjar tarmrörelse och ökar cirkulationen i tarmen. Punkterna till kontrollgruppen valdes för 

att undvika liknande effekter som i interventionsgruppen. Wu et al. (2007) visar att enligt 

GDS (geriatric depression scale) blev personerna som deltog i interventionsgruppen mindre 

deprimerade medan graden av depression ökade i kontrollgruppen. Resultaten visar att dyspné 

minskade och syremättnaden förbättrades mer i interventionsgruppen än i kontrollgruppen. 

Systoliskt blodtryck, hjärtfrekvens och andningsfrekvens förbättrades efter akupressur i 

interventionsgruppen. Wu et al. (2004) har visat att både dyspné och trötthet minskade 

signifikant i interventionsgruppen i jämförelse med kontrollgruppen. Studiens resultat visade 

också att interventionsgruppen hade mer tolerans för aktivitet än kontrollgruppen efter 

akupressur. Graden av oro minskade efter akupressur och även lungfunktionen förbättrades 

hos deltagarna i interventionsgruppen.  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva omvårdnadsåtgärder vid kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. I resultatet framkommer tre områden med omvårdnadsåtgärder som kan 
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användas för personer med KOL. Dessa områden är att ge stöd och trygghet, patientutbildning 

och komplementära behandlingar.  

 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskans förmåga att ge stöd är mycket 

betydelsefull för personer med KOL. Att ge stöd innebär att sjuksköterskan visar empati, 

genuint bryr sig om och lyssnar på den sjuke samt visar respekt (Mattila, Kaunonen, Aalto, 

Ollikainen & Åstedt-Kurki, 2010). Barnett (2005) menar att lära känna och förstå en person 

som en unik individ är en förutsättning för att skapa en terapeutisk relation mellan 

sjuksköterskan och patienten. Patienter som känner sig förstådda och accepterade, känner sig 

också omhändertagna. Som det framkommer i studiens resultat är en gemensam förståelse och 

kunskap om varje persons upplevelse och erfarenhet om KOL viktig. Ett vanligt problem kan 

vara att sjuksköterskan ofta underskattar KOL-patienters upplevelse av andnöd. För att kunna 

ge omvårdnad som är anpassad för patienter med KOL krävs det att sjuksköterskan vet i vilket 

skede av sjukdomen personen är i och hur detta påverkar personen. Även Toombs (1993, s. 

89, 119) menar att vårdpersonal måste ha en tillräcklig förståelse för patientens upplevelse för 

att kunna använda sin vetenskapliga kunskap till att utforma effektiv omvårdnad för patienten. 

Detta är viktiga av flera skäl; att sjuksköterskan ser patienten som en unik person och ger unik 

omvårdnad, att kunna kombinera upplevelser med medicinska kunskaper för att utveckla 

omvårdnaden efter personens upplevelser och för att sjuksköterska och patient har en 

gemensam uppfattning om sjukdomen. 

Att sköta sin personliga hygien kan ses som en självklarhet och något som kan utföras utan 

större hinder för en frisk person. Den fysiska ansträngningen vid kroppsvård orsakar 

andfåddhet hos personer med KOL. Denna litteraturöversikt visar att pauser och att arbeta 

lugnt är en viktig del i assisterad personlig kroppsvård för att minimera risken för andfåddhet. 

Resultatet styrks av Downey och Lloyd (2008) som menar att kroppsvård bör utföras med 

kompetens och lyhördhet för patientens individuella önskemål och behov. Personer som 

ligger inne på sjukhus ska få assistans med att upprätthålla sin personliga hygien för att främja 

välbefinnande och värdighet. Lentz (2003) som har studerat daglig personlig hygien hos äldre 

menar att det är viktigt att planera proceduren individuellt efter personens förmåga och 

önskemål för att spara på energi, ge välbefinnande och för att minska lidande.  

Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskan kan genom att ta reda på vad hopp 

innebär för personer med KOL stödja och stärka personen. Hopp är viktigt för att kunna 

bemästra den nya vardag med anpassningar som sjukdomen KOL medför. Även Milne et al. 
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(2009) menar att hopp är känt för att spela en viktig roll i hur individer upplever och svarar på 

sin sjukdom. Hopp har även ett positivt inflytande på patientens följsamhet till behandlingar 

som erbjuds. Relationen mellan patienten och sjuksköterskan är en viktig faktor för att hoppet 

ska utvecklas och upprätthållas. Milne et al. (2009) beskriver vidare att kroniskt sjuka 

personer har en central uppgift att acceptera den nya situationen genom att släppa gamla 

förhoppningar som inte längre är möjliga och ta till sig ett nytt sätt att leva. Detta är en 

pågående process av förändring och anpassning för personer med kronisk sjukdom och 

vårdpersonal kan stödja personerna för att underlätta processen. Genom att uppnå kortsiktiga 

och realistiska mål kan kroniskt sjuka uppleva hopp. Herth och Cutcliffe (2002) visar i sin 

studie att hopp hos personer med palliativ diagnos kan stödjas genom att ge fysisk och 

emotionell tröst så att det finns kvar energi att investera i hopp för den sjuke. Att vara 

närvarande och lyssna aktivt på personen, främja en känsla av närvaro och hålla familjen 

uppdaterad om patientens status, förväntade förlopp och uppmuntra dem att söka hjälp vid 

behov är olika sätt att främja hopp. Att ge uppmuntran, stöd och att hitta förväntningar är ett 

annat sätt att främja hopp hos personer.  

Alidina & Tettero (2010) menar att sjuksköterskan ska vara lyhörd för patientens känslor, så 

som oro, rädsla och tvivel, och uppmuntra patienten att uttrycka dem. Genom att förbättra 

patientens självkänsla och minska deras känsla av hjälplöshet kan hopp främjas. Detta visar 

att genom att stödja hopp, kan personer med KOL ha lättare att acceptera och anpassa sig att 

leva med den nya situationen som sjukdomen medför. Även om diagnosen har ett progressivt 

förlopp så kan omvårdnadsåtgärden leda till att personer med KOL upplever hopp inför 

framtiden. 

Som tidigare nämnt är tobaksrökning den största bidragande faktorn till att man drabbas av 

KOL. Att sluta röka innebär att man ska bryta ett beroende och ett invant mönster vilket kan 

vara en svår process (Webb, Sheeran & Luszczynska, 2009). Det är vanligt att personer som 

får ett sjukdomsbesked som är orsakat av tobak bestämmer sig för att sluta röka, men många 

av dessa personer klarar inte av att fullfölja relaterat till fysiska behovet av nikotin, men även 

på grund av de sociala funktioner rökning har (Williams, 2010). Litteraturöversiktens resultat 

visar att personer med KOL som fick utökat stöd vid rökavvänjning fick bättre resultat i 

rökstopp/tillfälligt rökstopp samt att rökningstillfällena minskade. Wolfenden, Campell, 

Wiggers, Walsh och Bailey (2007) studerade inneliggande patienter utan fokus på 

sjukdomsdiagnos och fann liknande resultat, att uppföljning vid rökavvänjning ökar 

sannolikheten för ett rökstopp. Patienter som är inneliggande på sjukhus bör få erbjudande om 
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samtal om rökstopp och att de patienter som är intresserade att sluta röka ska ha tillgång till 

extra stöd av exempelvis sjuksköterska. Författarna av denna litteraturöversikt anser att det 

tyder på att sjuksköterskan bör arrangera uppföljningssamtal vid rökavvänjning för att öka 

chansen för rökstopp hos personer med KOL. 

Denna litteraturöversikts resultat visar att fysisk närvaro har kunnat hjälpa personer med KOL 

att sig igenom perioder med dyspné. Sjuksköterskans förståelse för patientens behov eller 

behov av hjälp och att ”andas med” patienten har också visat god effekt vid dyspné. En lugn 

och trygg miljö var en primär förutsättning för att ta sig genom episoden. Liknande resultat 

sågs av Yousefi, Abedi, Yarmohammadian och Elliot (2009) vars studie visade att personer i 

medicinisk-kirurgiska vårdavdelningar söker efter en stödjande och familjär person som kan 

sitta bredvid dem eller finnas till för dem under sjukhusvistelsen. Patienter önskar sig även en 

lugn, tyst och ren miljö under sin sjukhusvistelse för att kunna återhämta sig. 

Litteraturöversiktens resultat visar att strukturerad patientutbildning vid KOL har betydelse 

för livskvaliteten, ökar självförtroende och kunskap om sjukdomen samt att symtom kan 

minskas genom att patienten vet hur han eller hon ska hantera eller undvika dessa. Casey, 

Murphy, Cooney, Mee och Dowling (2011) undersökte hur strukturerade utbildningar för 

personer med KOL bör utformas och fann att de ska vara utformade på ett sådant sätt att den 

är vuxenanpassad, men framförd på ett sådant sätt att den passar alla oavsett bakgrund, etnisk 

härkomst och kultur. Utbildningen ska ske i grupp och vara varierad på ett sådant sätt att 

information varvas med interaktion mellan deltagarna och eget lärande. Deltagarna ska föra 

en diskussion och lära av varandra. Utbildningen ska ha en sådan funktion att det som lärs ut 

ska sedan implementeras i det vardagliga livet. Ivarsson, Klefsgård och Nilsson (2011) 

studerade patientutbildningar i grupp för långtidssjuka personer och fann att deltagarna hade 

stor behållning av att lära sig om sjukdomen tillsammans med andra och ta del av varandras 

upplevelser. Harris, Smith och Veale (2008) anser dock att det behövs mer forskning om 

huruvida utbildning har effekt på personer med KOL. De menar vidare på att 

utbildningsprogrammen måste utvecklas och vara mer standardiserade vilket författarna till 

denna litteraturöversikt håller med om då alla utbildningsprogram som ingår i resultatet är 

olika. Däremot har författarna sett en genomgående trend i alla studier att livskvaliteten ökar 

vid patientutbildning. Moullec och Ninot (2010) fokuserade på livskvaliteten efter en 

utbildning som ingick i en pulmonell rehabilitering, och fann att deltagarna upplevde en större 

livskvalitet då de själva i stor utsträckning kunde hantera sin sjukdom, hade en större tilltro 
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till sin förmåga att klara det vardagliga livet och fysisk ansträngning tolv månader efter att 

rehabiliteringen avslutats. 

 

Personer med KOL löper stor risk att drabbas av malnutrition och denna litteraturöversikt 

visar att personerna därför behöver öka sitt energiintag samt bli medvetna om vad som händer 

i kroppen när den får för lite näring och hur de själva kan förebygga detta. Det kan dock vara 

känsligt att tala om nutrition. Grönberg, Slinde, Engström, Hulthén och Larsson (2005) menar 

att personer med KOL kan ha ett komplext förhållande till mat och näringsintag, särskilt 

kvinnor. Att öka näringsintaget kan för många vara besvärande och rädslan för att gå upp i 

vikt finns hos en del personer. Odencrants, Ehnfors och Ehrenberg (2008) studerade 

näringsstatusen hos äldre personer med KOL, och fann att 96 % var malnutrierade eller hade 

risk för malnutrition. De resterande 4 % låg på gränsen till risk för malnutrition enligt 

bedömningsverktyget MNA (Mini Nutritional Assessment). Bagger Ersgard och Pedersen 

(2011) menar att personer med KOL har ett större energibehov än friska personer och att man 

som sjukvårdspersonal bör lägga ner tid på att räkna ut vad den enskilda personen har för 

energibehov för att kunna tillföra adekvat mängd energi. Sheperd (2009) anser att äldre 

kroniskt sjuka personer som lever ett stillasittande liv måste uppmärksammas, särskilt då de 

har ett lika stort energibehov som en aktiv vuxen person, eftersom att sjukdomen kräver 

mycket energi. KOL är en energikrävande sjukdom då andningsmusklerna får arbeta mer än 

hos en frisk person och därför kan personer med KOL behöva ett extra näringstillskott i form 

av t.ex. näringsdryck och/eller näringspulver som blandas i maten. Sheperd (2010) anser att 

det kan vara fördel att mellan måltider ge extra energi i form av näringsdryck eller andra 

mellanmål med högt energiinnehåll. Ett observandum är dock att det inte får inkräkta på 

ordinarie måltider. Personer som får näringstillskott kan hoppa över måltider då de känner för 

stor mättnadskänsla av mellanmålet (Goris, Vermeeren, Wouters, Schols & Westerterp, 

2003).  

 

Komplementära behandlingar i form av yoga, thai chi qigong samt akupressur, med rötter 

främst i Asien har visat goda effekter på KOL. Resultatet i litteraturöversikten visar att yoga, 

thai chi qigong och akupressur ger bättre livskvalitet och förbättrad andning. Komplementära 

behandlingar har inte lika stor utbredning i västvärlden. Evidens om komplementära 

behandlingar så som yoga och akupressur finns i huvudsak från länder i öst/Asien. Forskning 

om komplementära behandlingar från västvärldens sjukvårdssystem finns i mycket liten 

utsträckning och i Sverige har inte sådan forskning bedrivits i så stor utsträckning vad 
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författarna har sett under arbetsgången. Eftersom evidensen inom det området är sparsamt kan 

sjuksköterskan ifrågasätta om detta är beprövad vetenskap. Vårdpersonal ska enligt 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) utföra sitt arbete i överensstämmelse med erfarenhet och 

beprövad vetenskap. Aly (2001) menar att intresset för alternativa behandlingar hos patienter 

är stort men att det i Sverige inte är lika accepterat som det är i stora delar av EU där 

komplementära behandlingar är mer integrerade i sjukvården.  Även Dayhew, Wilkinson och 

Simpson (2009) menar att efterfrågan på komplementära behandlingar ökar och att patienter 

önskar ett större utbud av alternativa behandlingar i samband med vanlig traditionell vård. 

Aly (2001) menar också att intresset för komplementära behandlingar kan bero på att de är 

mer skonsamma, speciellt vid kroniska sjukdomar där den konventionella 

läkemedelsbehandlingen medför allvarliga biverkningar vid långtidsbruk. Detta tyder på att 

behovet av komplementära behandlingar finns men det är idag svårt att implementera dem i 

den svenska vården. 

 

Metoddiskussion 

Litteratursökning är välbeskriven och har genomförts i huvudsak i CINAHL, PubMed  och 

Cochrane. Enligt Polit och Beck, (2008, s. 111-115) är nämnda databaser användbara vid 

omvårdnadsforskning. Litteratursökning i PsycINFO gav inga resultat. En svaghet kan dock 

vara att litteratursökningen är bred för att täcka ett helt kunskapsområde, detta kan ha medfört 

att vissa studier kan ha missats. Litteratursökningen kompletterades med manuell sökning 

efter referenslistor från studier som exkluderades. Holopainen et al. (2008) beskriver också att 

litteratursökningen kan kompletteras med en manuell sökning. Att begränsa sökningen till 

studier publicerade under åren 2001-2011 kan ses som en svaghet då det kanske inte har 

forskats om vissa omvårdnadsåtgärder lika mycket under de senaste åren men författarna ville 

säkra att endast aktuell forskning inkluderades i studien. Det som stärker trovärdigheten för 

studien är att endast peer-review artiklar har inkluderats.  

 

En kvalitetsgranskning av 39 utvalda artiklar genomfördes. 19 artiklar exkluderades då de inte 

svarade mot studiens syfte, hade låg kvalitet och resultat utan klinisk signifikans. 3 artiklar av 

låg kvalitet har inkluderats i analysen. Resultatet i dessa studier har visat klinisk signifikans 

men haft brister då studierna haft litet antal deltagare, ej haft blindning av deltagare/forskare, 

ej haft likvärdiga grupper och saknat etiskt resonemang.  
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Analysprocessen är noggrant beskriven i varje steg för att läsare ska kunna följa hela 

processen. Analysen genomfördes av båda författarna först enskilt och sedan tillsammans när 

resultaten sammanfördes, vilket kan ses som en styrka (jmf. Holopainen et al., 2008). En 

svaghet i resultatet kan vara att samma författare har skrivit flera studier inom samma 

omvårdnadsåtgärd vilket kan medföra att trovärdigheten sänks.  

 

Slutsats 

KOL behandlas till största delen farmakologiskt men det finns en rad omvårdnadsåtgärder av 

icke-farmakologisk karaktär som syftar främst till att underlätta det dagliga livet samt att 

lindra symtom för personer med KOL. Omvårdnadsåtgärder som identifierades var till nytta 

genom att personer med KOL fick ökat självförtroende för att själv kunna hantera sina 

symtom och sjukdomsförloppet i större utsträckning. Relationen mellan sjuksköterskan och 

personer med KOL är viktigt då kontakten med sjukvården i de flesta fall handlar om att 

stödja, motivera och utbilda som bygger på en trygg och tillitsfull relation mellan 

sjuksköterska och patient. KOL är en kronisk sjukdom som ej går att bota och förhoppningen 

med denna litteraturöversikt är att kunna ge exempel på omvårdnadsåtgärder som 

sjuksköterskor kan utföra för att underlätta vardagen och minska symtomen hos personer med 

KOL. Under studiens arbetsgång uppmärksammades det att det fanns lite forskning om 

åtgärder som ligger inom sjuksköterskans kompetensområde omvårdnad. Det finns behov av 

vidare forskning inom samtliga beskrivna områden, men speciellt inom komplementära 

behandlingar, som inte har studerats i lika stor utsträckning i västvärlden som i Asien.  
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