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Sammanfattning 

Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom(KOL) är en allvarlig och vanligt 

förekommande sjukdom som är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusinläggningar. 

Den vanligaste orsaken till sjukdomen är tobaksrökning, exponering av kemiska ämnen, 

men det finns även en genetisk bakomliggande faktor, brist på proteinet, Alfa 1 

antitrypsin och hög ålder. För att förhindra att sjukdomen förvärras, så är det viktigt att 

sluta röka och den som ha fått KOL diagnosticerad ska tänka på att utöva fysisk 

aktivitet och ta sina ordinerade läkemedel, för att stoppa sjukdomens progress. 

Syfte: Att beskriva livskvalitet hos KOL-patienter som vårdas i hemmet. Vidare var 

syftet att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod.  

Metod: Deskriptiv litteraturstudie där 15 vetenskapliga artiklar från databasen Medline 

via Pubmed användes. Artiklarnas resultat och metod analyserades och sammanställdes 

under fyra kategorier. Dessa kategorier var: Fysisk och Psykisk hälsa, Behov av Stöd 

och Rädsla och Oro, samt de Inkluderade Artiklarnas Datainsamlingsmetod. 

Resultat: Egenvårdsprogram till KOL-patienter har visat sig ha positiva effekter på 

deras fysiska och psykiska hälsa och i förlängningen deras livskvalitet. De patienter som 

erhållit ett pulmonellt rehabiliteringsprogram uppgav att de upplevde en hög livskvalitet 

som var kopplad till ökad fysisk hälsa. Stöd från anhöriga och från vården ansågs vara 

viktigt. De patienter som varit nära döden i samband med sin sjukdom upplevde ofta en 

oro och rädsla för att dö, vilket gjorde att deras livskvalitet blev låg. Patienter som 

erhöll Syrgasbehandling i hemmet upplevde en förbättring i andningen vilket höjde 

deras livskvalitet. 

Slutsats: Patientutbildning visade sig ha god effekt på KOL-patienters egenvård. 

Patienter som genomgått utbildning i pulmonell rehabilitering visade sig uppleva en hög 

livskvalitet. KOL-patienter upplever isolering då sjukdomen leder till ett stillasittande 

liv och ett utanförskap från det sociala livet. Studierna visade att det är viktigt med stöd 

och information till KOL-patienter för att de ska klara av sin sjukdom.  

Nyckelord: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Livskvalitet, Litteraturstudie 

 

  



 

 

Abstract 

Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a serious and common 

disease that is one of the most common causes of hospitalization. The most common 

cause of the disease is tobacco smoking and exposure to chemical substances. But, there 

is also a genetic factor behind i.e lack of protein (alpha 1 antitrypsin) deficiency and old 

age. To prevent the disease from worsening, it is important to stop smoking and persons 

who have been diagnosed with COPD should consider exercising, physical activity and 

take their prescribed medications to stop the progression of the disease. 

Objective: To describe the quality of life in COPD patients cared for at home. 

Furthermore, the aim is to describe the included articles data collection method. 

Method: Descriptive literature with 15 scientific articles from the database PubMed has 

been used. Articles results and methodology were analysed and summarized in four 

categories. These categories were: Physical and Mental health. Needs of Support & 

Fears and Concerns, as well as the included articles Data Collection Method. 

Results: Self-care program for COPD patients has been shown to have positive effects 

on their physical and mental health and ultimately their quality of life. The patients who 

received pulmonary rehabilitation program reported that they experienced a high quality 

of life that was linked to increased physical health. Support from family members and 

from health care was considered important. The patients who were near death associated 

with the disease often experienced anxiety and fear of dying, which meant that their 

quality of life was low. Patients receiving oxygen therapy in the home experienced an 

improvement in breathing which raised their quality of life. 

Conclusion: Patient education proved to have good effect on COPD patients' self-care. 

Patients who have undergone training in pulmonary rehabilitation appeared to 

experience a high quality of life. COPD patients experiencing isolation when the disease 

leads to a sedentary life and a sense of exclusion from social life. The studies showed 

that it is important to support and provide information to COPD patients for them to 

cope with their illness. 
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1. Introduktion 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom(KOL) är en sjukdom med hög dödlighet som ökar i 

samhället och är i dag den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen. Kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom är en sjukdom som framför allt drabbar rökare eller före detta rökare 

(Blidberg, 2012). Sjukdomen ökar i dag på grund av att folk idag blir allt äldre och 

sjukdomen utvecklas långsamt i takt med stigande ålder. Allt fler rökare får också KOL 

och upp emot 50 procent av alla rökare har KOL, men att det föreligger en signifikant 

underdiagnostisering av KOL. Detta beroende på att många inte söker vård för sina 

andningsproblem och att många får en allt för sen diagnos då det fortfarande föreligger 

okunskap om KOL hos läkare (Larsson, 2014). Det kan vara komplext att vårda 

patienter med KOL i hemmet, eftersom det finns begränsningar i vilka sjukvårdsinsatser 

som kan ges i hemmet. KOL medför nedsatt fysisk förmåga, vilket begränsar KOL-

patienterna i deras dagliga liv och att de ofta drabbas av depressioner som en följd av 

sjukdomen (Stridsman, 2015). KOL är en sjukdom som påverkar livet för den drabbade 

på många olika sätt. Trötthet(fatigue) är ett stort problem för personer med KOL och 

påverkar dem negativt i sin vardagliga hemmiljö (Stridsman, 2015). Malnutrition är ett 

annat stort problem hos KOL-patienter, vilket beror på flera orsaker men framför allt 

trötthet och att det går åt för mycket energi att äta. Den energin behövs istället till 

andningen (Ek, 2010). 

1.1 Orsaker till KOL och diagnosticering av KOL 

KOL drabbar lungorna genom patologiska processer i alveolerna(emfysem) och i de 

små luftrören (bronkiolit). Cigarrettrök ökar den inflammatoriska processen i lungorna 

genom ökad slembildning vilket leder till andningssvårigheter. Cigarrettrök anses som 

den främsta orsaken till KOL men även exponering av vissa gaser och lösningsmedel är 

bidragande faktorer till utveckling av KOL (Karimi, 2014).  

KOL har även en genetisk faktor där brist av ett protein – alfa 1 antitrypsin är en 

bidragande orsak till utveckling av KOL och där bristen av proteinet har stor betydelse 

för uppkomsten av KOL hos framför allt yngre rökare i 40 – 50 – årsåldern (Abboud, 

Nelson, Jung, Mattman, 2011).  

KOL är en systemsjukdom som leder till andra sjukdomstillstånd som muskelpåverkan, 

osteoporos, malnutrition, kognitiv nedsättning, återkommande infektioner, samt 
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utveckling av kardiovaskulära sjukdomar, vilket påverkar livskvaliteten negativt 

(Larsson 2014). 

Diagnosticering av KOL sker genom lungfunktionsmätning, en så kallad spirometri, 

som mäter den forcerade exspiratoriska ensekundsvolymen (Arne 2010).   

Anamnes gällande rökning eller utsatthet för lösningsmedel, asbest eller gaser ska ingå i 

undersökningen för att diagnosticera KOL (Larsson, 2014).  

1.2 Behandling av KOL 

KOL går inte att bota men det går att förhindra progress i sjukdomen genom rökstopp. 

Motion och sjukgymnastik är viktigt då det gör att patienten orkar mer. Läkemedel som 

ges framför allt som inhalation för att vidga luftrören och inhalationskortison för att 

minska inflammationen i luftrören är den farmakologiska behandlingen (Larsson, 2014). 

Många med KOL behandlas med syrgas i hemmet och det kan öka deras livskvalitet då 

det minskar risken för hypoxi. (Gustafson, 2008).  Lungrehabilitering, så kallad 

Pulmonell rehabilitering är en metod som går ut på att med hög och lågintensiv fysisk 

träning öka KOL-patientens arbetsförmåga, lindra andningsproblem och minska dyspné. 

Fysisk träning i kombination med samtalsstöd kan minska KOL-patienters insjuknande 

och minska antalet sjukhusbesök (Berry, Rejeski & Miller, 2010). 

1.3 Sjuksköterskeperspektivet  

En beskrivning av sjuksköterskans etiska koder är fyra etiska principer hämtade från 

International Council of Nurses(ICN). Dessa principer är: autonomiprincipen, icke - 

skada principen, godhetsprincipen och rättviseprincipen. Autonomiprincipen Syftar till 

att säkerställa patientens frihet vid de etiska val som kan uppstå i vården. Icke - skada 

principen är att inte vålla någon annan skada, att avstå från att skada någon med vilja. 

Godhetsprincipen är att vilja göra det goda, att skydda och försvara andra människors 

rättigheter och förebygga att skador uppstår. Enligt rättviseprincipen ska alla få rätten 

till en rättvis, jämlik, vård och lämplig behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). 

1.4 Teoretisk referensram 

Virginia Henderson såg på omvårdnad utifrån begreppen hälsa, omvårdnad, miljö och 

människa. Hälsa är mer än enbart frånvaro av sjukdom. För att uppnå en god hälsa 

måste varje individ ha en meningsfull sysselsättning och social samvaro. Omvårdnad 
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ska utgå från patientens behov och att skapa en god relation mellan vårdare och patient 

för att möta patientens behov. Målet med omvårdnaden är att patienten så fort som 

möjligt ska återfå sitt oberoende eller få en fridfull död. I miljöbegreppet så har 

anhöriga en stor betydelse och de bör vara delaktiga i vården för att kunna möta 

patientens behov. Begreppet människa ses som en biologisk, psykologisk, sociologisk 

och andlig varelse som är självständig och aktivt handlande (Henderson, 1991). 

1.5 Livskvalitet 

WHO (1998) sammanfattar livskvalitetsbegreppet som individens upplevelse av sin 

position i livet i samband med de värderingar och kulturella system som individen lever 

i samt i relation till personens egna mål, dess förväntningar, dess värderingar dess 

bekymmer och dennes angelägenheter. WHO (1998) menar att livskvalitet är ett brett 

och komplext begrepp som påverkas på ett sätt av individens fysiska hälsa, psykiska 

tillstånd, grad av oberoende, sociala relationer, personliga värderingar och av relationen 

till framträdande förutsättningar i dennes miljö.  

1.6 Problemformulering 

Socialstyrelsen (2015) beskriver att KOL-patienter generellt sett upplever en låg 

livskvalitet. KOL har ökat i samhället och allt flera KOL-patienter vårdas idag i 

hemmet. Idag vårdas allt fler KOL-patienter i hemmet då det ger patienterna en ökad 

livskvalitet att vistas i hemmiljö, samt att det minskar risken för nosokomiala 

infektioner (Larsson, 2014). För att kunna ge den bästa omvårdnaden till KOL-patienter 

i hemmet, så är det viktigt att veta hur KOL-patienter upplever sin livskvalitet, så 

bemötandet kan utgå från patientens perspektiv.  

1.7 Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva livskvalitet hos KOL-patienter som vårdas i 

hemmet. Vidare var syftet att beskriva de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod.  

1.8 Frågeställningar 

Hur beskriver KOL-patienter som vårdas i hemmet sin livskvalitet? 

Hur beskriver de inkluderade artiklarna sin datainsamlingsmetod? 
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2.  Metod 

2.1 Design 

Litteraturstudien gjordes som en deskriptiv litteraturstudie (Polit & Beck, 2008). 

2.2 Databaser  

Litteratursökningen gjordes i databasen Medline via PubMed (Polit & Beck, 2008). 

2.3 Sökstrategier, sökord, sökordskombinationer och limits 

Sökningen av litteraturen gjordes först brett med relevanta sökord och sedan smalnades 

sökningen av för att få fram de mest relevanta artiklarna som passade syftet. 

De sökord som användes i PubMed är ord som utvecklats av National Library of 

Medicine och kallas för (MeSH)Medical Subject Headings (Polit & Beck, 2008). De 

sökord som användes var enligt MeSH, ”COPD” och ”Quality of life” och ”qualitative 

research” med begränsningarna, engelska, 10 år och Full text. Sökorden söktes var för 

sig och sedan kombinerades fler sökord genom booleanska söktermen AND.  

Sökningen av artiklar gjordes med början 160920 fram till 161020. Sökningen inleddes 

med att göra en fritextsökning på COPD, vilket gav för många träffar. Därefter gjordes 

en bred sökning i databasen på sökorden ”COPD” AND ”quality of life”, vilket gav för 

många träffar för att anses kunna vara hanterbart att läsa. Sedan gjordes ytterligare 

begränsning av sökorden till ”COPD” AND ”quality of life” AND ”qualitiative 

research”. Se söktabellen. 

2.4 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: Endast kvalitativa artiklar som var relevanta för studiens syfte 

inkluderades. Alla artiklar hade genomgått granskning av etisk kommitté. 

Exklusionskriterier: Rewiewartiklar exkluderades och även artiklar vars abstract inte 

verkade passa litteraturstudiens syfte, samt artiklar skrivna på andra språk än engelska. 

Artiklar som handlade om KOL-patienter i sjukhusmiljö exkluderades också.  
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2.5 Utfall av valda artiklar 

Databas Begränsningar

(limits) 

Söktermer Antal träffar Möjliga artiklar Valda artiklar 

Pubmed 10 år, 

engelska, Full 

text 

”COPD” 20705   

Pubmed 10 år, 

engelska, Full 

text 

”COPD” AND 

”quality of 

life” 

 

1742   

Pubmed 10 år, 

engelska, Full 

text 

”COPD” AND 

”Quality of 

life” AND 

“qualitative 

research” 

35 20 15 

 

2.6 Urvalsprocessen 

Efter sökning i Pubmed så var antalet möjliga artiklar 35 stycken. Dessa möjliga 

artiklars titlar och abstract lästes och utifrån detta gjordes en bedömning om de var 

relevanta för litteraturstudiens syfte. Om de var relevanta för studiens syfte så laddades 

artiklarna ned från internet och lästes och användes i litteraturstudien. De artiklar som 

utifrån titel och abstract ansågs passa utifrån syftet var 20 stycken. Dessa lästes i sin 

helhet. Nio av de 35 artiklarna ansågs handla om KOL-patienter i sjukhusmiljö så dessa 

valdes bort. I sex av artiklarna så framgick det inte om de hade genomgått granskning 

av etisk kommitté, så dessa valdes bort.  20 artiklar återstod. Tre av de artiklarna ansågs 

inte innehålla något om KOL-patienters upplevda livskvalitet i hemmet och två av 

artiklarna var studieprotokoll inför kommande forskning. Så dessa användes inte i 

litteraturstudien.  

2.7 Dataanalys 

I dataanalysen valdes artiklarna att läsas i sin helhet och därefter sammanställdes de i en 

resultattabell, så att en överblick gavs. Efter det lästes texten och den text som svarade 
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mot syfte och frågeställning markerades med färgpennor. Återkommande text 

markerades och sedan bildades kategorier, som resultatets rubriker låg till grund för 

(Polit & Beck, 2008). De valda artiklarna lästes igenom flera gånger vid olika tillfällen. 

Enligt Friberg (2006) så ska artiklarna i en litteraturstudie läsas flera gånger för att för 

att författaren ska förstå sammanhanget på bästa sätt. 

2.8 Forskningsetiska överväganden 

Alla artiklar lästes och granskades för att se ifall de genomgått granskning av en etisk 

kommitté. (Henricson, 2014). 

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien hade blivit etiskt granskade och 

godkända. Författaren var i sin tolkning av artiklarna, samt i presentationen av resultatet 

objektiv. Att vara objektiv menas att tidigare erfarenheter inte påverkar resultatet (Polit 

& Beck, 2008). Författaren har kunskap om lagar om plagiering, förvrängning och 

förfalskning. Vid sammanställning av resultatet så finns en risk för feltolkning vid 

översättning av artiklar skrivna på engelska. Vid behov användes 

översättningshjälpmedel. 

3.0 Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie är en sammanställning av 15 kvalitativa artiklar och 

presenteras utifrån olika kategorier. Dessa kategorier är, Fysisk och psykisk hälsa, behov 

av stöd och rädsla och oro. Utöver det så presenteras även de inkluderade artiklarnas 

datainsamlingsmetod. 

3.1 Fysisk och psykisk hälsa 

Ellison, Gask, Bakerly & Roberts (2012) beskrev att KOL-patienter mår dåligt psykiskt 

relaterat till den allt försämrade upplevda fysiska hälsan, vilket leder till en försämrad 

livskvalitet. I en studie där patienter hade genomgått ett egenvårdsprogram i KOL, ett 

pulmonellt rehabiliteringsprogram sågs att de lärt sig att fysisk träning var viktigt för 

deras andning och lärt strategier för att känna igen symtom på KOL-sjukdomen. De 

upplevde en förbättrad fysisk hälsa vilket medförde att de kunde delta i sociala 

aktiviteter och de kände då en bättre psykisk hälsa också, vilket gjorde att de upplevde 

en bra livskvalitet (Apps, Harrison, Williams, Hudson, Steiner, Morgan & Singh, 2014).  

Zakrisson, Theander & Anderzén-Carlsson (2014) visade att KOL-patienter som 

genomgått ett pulmonellt rehabiliteringsprogram hade lärt sig strategier i hur de kunde 
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kontrollera sin sjukdom. Det hade lärt dem bättre andnings och hostningstekniker och 

hur fysisk aktivitet, framför allt genom promenader kunde förbättra deras fysiska hälsa. 

De hade genom det pulmonella rehabiliteringsprogrammet lärt sig mer om och blivit 

mer delaktiga i sin sjukdom, vilket också hade gjort att deras psykiska välbefinnande 

ökat och gjorde att de inte kände hopplöshet, vilket förbättrade deras livskvalitet. Vidare 

så visade en liknande studie att KOL-patienter som genomgått ett pulmonellt 

rehabiliteringsprogram att de deltagarna upplevde större delaktighet i sin behandling 

och hur de kunde påverka sin sjukdom på ett positivt sätt genom andningstekniker och 

ökad fysisk aktivitet. De upplevde att de fick större förståelse från vårdpersonalens sida 

och att de kände att personalen lyssnade på dem och det gjorde att deras psykiska hälsa 

också förbättrades och ledde till ökad livskvalitet (Hyde, Casey, Murphy, Cooney, Mee, 

Kirwan, Tully & Mooney, 2016) 

Lohne, Drangsholt, Andersen, Miaskowski, Kongerud & Rustöen (2010) beskrev att 

KOL-patienter upplever en försämrad fysisk och psykisk hälsa relaterat till vad de 

refererar till den onda cirkeln inom sjukdomen KOL, smärta, andnöd, sömnstörningar 

och ångest och att detta gjorde att de upplevde en låg livskvalitet. 

3.2 Behov av stöd 

Walters, Hansen, Walters & Wood-Baker (2008) beskrev att KOL-patienter upplevde en 

försämrad livskvalitet som främst var relaterad till frustration över de svårigheter som 

sjukdomen medförde och att de kände att de fått sin diagnos för sent. Deltagarna i den 

studien upplevde att den information de fått om sin sjukdom var bristfällig. 

Hayle, Coventry, Gomm & Caress (2013) beskriver att KOL-patienter som fick 

specialiserad palliativ vård i hemmet upplevde en ökad livskvalitet. De upplevde att det 

stöd de fick från hemsjukvården gjorde att synen på palliativ vård förändrades från att 

ha varit enbart negativ till att bli positiv. De kände att de genom sin kontakt med 

hemsjukvården fick utlopp för sina tankar om döden och andra existentiella frågor och 

och det gjorde att de kunde acceptera att den sjukdom de hade var dödlig. 

Ellison, Gask, Bakerly & Roberts (2012) menade att KOL-patienter känner ett behov av 

stöd från samhällets sida men att de skäms över sin sjukdom så att de inte vill be om 

hjälp. Ek & Ternestedt (2008) menade i deras studie att KOL-patienter som befinner sig 

i ett palliativt skede kan finna livskvalitet om de får rätt stöd av vårdare och anhöriga. 

Deltagarna i studien fann mening i tillvaron om de hade någon som lyssnade på dem 
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gällande existentiella funderingar och som även kunde hjälpa dem med praktiska 

göromål. 

Shackell, Jones, Harding, Pearse & Campbell (2007) visade i sin studie om KOL-

patienters dåliga nattsömn relaterat till nattlig ångest att patienter med KOL upplever 

låg livskvalitet på grund av att de kände ett dåligt stöd från sjukvården när det gällde 

hanteringen av dålig sömn. Ek, Sahlberg-Blom, Andershed & Ternestedt (2010) kom 

fram till att det är en ständig kamp hos KOL-patienter i hemmet med långtidsbehandling 

med oxygen att klara det dagliga livet och att bibehålla sin självständighet. De ville 

klara så mycket som möjligt själva och även om Oxygenbehandlingen gjorde att de 

kunde andas bättre så kände de sig isolerade då de var beroende av Syrgasen. Det stöd 

som de ville ha från vårdpersonalen skulle utgå från patienternas önskemål, vilket de 

inte upplevde att det gjorde, samt att de också kände sig dumma när de bad om hjälp, 

vilket ledde till en försämrad livskvalitet. Goldbart, Mengistu Yohannes, Woolrych & 

Caton (2013) visade i deras studie att KOL-patienter i hemmet upplevde ett bra stöd 

från både sjukvårdens sida och från anhörigas sida och det var en faktor som gjorde att 

de kunde känna välbefinnande och livskvalitet i sjukdomen.  

3.3 Rädsla och oro 

Shackell et al. (2007) visar I sin studie att KOL-patienter har en försämrad nattsömn 

relaterat till nattlig andnöd och rädslan för andnöd nattetid och att dö i sömnen på grund 

av andnöd, vilket ledde till en låg livskvalitet.  

I en studie om KOL-patienter som varit utsatta för en eller flera försämringar I sin KOL, 

så att det varit fara för deras liv, så upplevde dessa överlag en låg livskvalitet. Detta på 

grund av en ständig rädsla för att bli försämrade på nytt och att dö av andnöd (Landers, 

Wiseman, Pitama & Beckert, 2015) 

Goldbart, Mengistu Yohannes, Woolrych & Caton (2013) beskrev att patienterna i 

studien som alla behandlades med långtidsbehandling med oxygen i hemmet upplever 

en god livskvalitet då de upplever att andningen blev bättre, vilket ledde till minskad 

trötthet och ökad social samvaro då de blev mer mobila. Den fysiska hälsan upplevdes 

som bra, vilket resulterade i mindre social isolering, ökat mentalt välmående, vilket 

ledde till att de upplevde att deras livskvalitet var god.  

Att leva i konstant oro och ha ständig ångest för att inte kunna andas och att ständigt dra 

på sig luftvägsinfektioner visades i en studie. KOL-patienter upplevde ständig oro och 
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att hela tiden kämpa för överlevnad vilket drog ner deras känsla av livskvalitet (Hasson, 

Spence, Waldron, Kernohan, McLaughlin, Watson & Cochrane, 2016) 

Gullick & Stainton (2008) beskrev i sin studie om hur KOL-patienter kände sig socialt 

isolerade och levde i en ständig rädsla för att dö, vilket medförde en låg livskvalitet. Det 

var framför allt den försämrade andningen som medförde att de inte vågade leva som 

förut av rädsla för att dö av andnöd. Ellison, Gask, Bakerly & Roberts (2012) visade i 

deras studie att KOL-patienter känner en identitetsförlust, att de känner rädsla inför att 

helt bli beroende av andra och att sjukdomen kommer leda till social isolering. De 

kände att de hela tiden oroade sig för att när sjukdomen förvärrades så kommer de inte 

kunna ha tillräckligt bra strategier för hur de ska kunna hantera sin livssituation och 

detta medförde att de inte kunde uppleva en bra livskvalitet. 

3.4 De inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod 

I litteraturstudien så granskades alla de inkluderade 15 artiklarna för att besvara 

frågeställningen om de inkluderade artiklarnas datainsamlingsmetod. Se tabell 3 och 4. 

Alla artiklarna som ingick i litteraturstudien var kvalitativa intervjustudier. Utav dessa 

kvalitativa intervjustudier så framkom det att 12 stycken av dessa var semistrukturerade 

intervjustudier. Dessa var Zakrisson et al, 2014, Hyde et al, 2016, Hayle et al, 2013, 

Shackell et al, 2007, Lohne et al, 2010, D Apps et al, 2014, Kanervisto et al, 2007, 

Goldbart et al, 2013, Hasson et al, 2016, Landers et al, 2015, Ek et al, 2008 & Walters 

et al, 2008. I dessa artiklar framkom det tydligt att datainsamlingsmetoden var 

semistrukturerade intervjuer. Gullick & Stainton (2008) och Ellison et al (2012) 

använde sig av djupintervjuer med studiedeltagarna.  

En av studierna, Ek et al (2010) använde sig både av telefonintervjuer och av intervjuer 

ansikte mot ansikte.  
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet av litteraturstudien visade att KOL-patienter som fått genomgå ett pulmonellt 

rehabiliteringsprogram upplevde en god livskvalitet beroende på att de lärt sig strategier 

för att kunna hantera sin sjukdom och sin livssituation. De hade lärt sig vikten av fysisk 

träning, att det förbättrade deras andning vilket i sin tur resulterade i att de upplevde 

bättre mental hälsa. De upplevde mindre perioder av nedstämdhet och ångest då deras 

fysiska hälsa förbättrades. Resultatet visade att många upplevde ett bra stöd från 

vårdens sida och från anhörigas sida och det stödet gav dem ökat välbefinnande, då de 

kände sig mindre isolerade och fick hjälp med praktiska saker likväl som att kunna få 

uttrycka existentiella funderingar.  

De som inte upplevde ett bra stöd upplevde att sjukvården inte hade tillräckligt bra 

kunskaper om KOL och de kände också en lägre livskvalitet då de upplevde att deras 

integritet hotades då de på grund av sin sjukdom behövde hjälp med så mycket. Vissa 

kände frustration över att diagnosen KOL hade ställts så sent, så de upplevde att de fått 

hjälp för sent. För många KOL-patienter så präglades deras liv av ständig oro och rädsla 

för att inte kunna andas och att dö av andnöd. 

4.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade att KOL-patienter upplever en försämrad fysisk och 

psykisk hälsa. I fyra av studierna, av Zakrisson et al, 2014, Hyde et al, 2016, Kanervisto 

et al, 2007, Apps et al, 2014 visade att pulmonell rehabilitering som utfördes i hemmet 

hade positiva effekter på KOL-patienters fysiska och psykiska hälsa. 

Vilket också ökade deras livskvalitet. Detta stöds av Socialstyrelsens 

rekommendationer, som är att erbjuda KOL-patienter utbildning i egenvård, antingen i 

grupp eller enskilt för att det kan stärka patienternas motivation att bli mer delaktiga i 

sin sjukdom och på det sättet förhindra sjukdomsprogress. Deras rekommendationer är 

att stimulera KOL-patienter till ökad fysisk aktivitet för att bibehålla eller öka deras 

fysiska kapacitet (Socialstyrelsen, 2015). I Virginia Hendersons omvårdnadsteori så 

rangordnar Henderson 14 olika omvårdnadsåtgärder och den första omvårdnadsåtgärden 

är andning. Utan andning så kan inte människa existera. 
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Alla människor består av biologiska, sociologiska, psykologiska och andliga egenskaper 

och varje patient består av summan av dessa egenskaper (Henderson, 1991). Det får 

antas att pulmonell rehabilitering ger en förbättrad andning och att det leder till en 

förbättrad mental hälsa, som i sin tur leder till att patienterna också orkar socialisera 

med omgivningen. I de studierna hade patienterna haft en god kontakt med sjukvården 

och fått lära sig hur de skulle hantera sin sjukdom. I studierna av Ellison et al (2012), 

Landers et al (2015) och Shackel et al (2007) så upplevde studiedeltagarna en låg 

livskvalitet relaterat till att de upplevde ett dåligt stöd från samhället och sjukvårdens 

sida och att sjukdomen var belagd med skam. De upplevde att de blev socialt isolerade, 

de fick ökad trött relaterad till dålig sömn och ökad ångest. Det borde ses som viktigt att 

skapa en god relation mellan vårdare och patient för att öka känslan av trygghet. Detta 

stöds av Henderson (1991) som anser att det är sjuksköterskans roll att hjälpa patienten 

att bli oberoende för att stärka självkänslan.  

Ek & Ternestedt, 2008, Hayle et al, 2013, Goldbart et al. 2013 visade i sin studie att 

KOL-patienter som befinner sig i livets slutskede kan uppleva en hög livskvalitet om de 

känner att de får ett bra stöd från sjukvården och från anhörigas sida. Det som framkom 

i alla de inkluderade studierna var att sjukdomen, KOL är oförutsägbar och att alla 

kände en oro inför framtiden. I fyra av studierna, Shackell et al, 2007, Landers et al, 

2015, Hasson et al, 2016 och Gullick et al, 2008, så var rädslan att dö av andnöd 

framför allt under natten påtaglig. Denna ständiga oro och rädsla sänkte deras syn på 

livskvalitet. 

Henderson (1991) ansåg att varje patient behöver hjälp att uppnå hälsa och att det är 

sjuksköterskan som måste hjälpa patienten om patienten är i behov av hjälp för att 

uppnå hälsa. Psykologiskt stöd till KOL-patienter är även något som rekommenderas av 

Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2015). Det framkommer inte i artiklarna om 

patienterna i de studierna de upplever en hög känsla av oro och rädsla, om de har 

erhållit pulmonell rehabilitering. Det kan antas att om de fått utbildning i egenvård och 

fått pulmonell rehabilitering så kanske deras livskvalitet skulle skattats högre då de 

antagligen lärt sig strategier i att leva med sjukdomen. Det som kan utläsas av resultatet 

från studierna är att pulmonell rehabilitering hade bra effekt på patienternas hälsa och 

det bidrog till att de också upplevde en god livskvalitet. De som upplevde stöd från 

sjukvården och från anhöriga kände också att deras livskvalitet blev bättre. I en studie 

av Walters et al (2008) så uppgav studiedeltagarna att informationen från sjukvården 
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varit bristfällig och att de upplevde att de inte fått sin diagnos i tid. Om de hade fått sin 

diagnos tidigare så hade behandling kunnat sättas in snabbare ansåg de. En aspekt på det 

kan vara att de fått information men att de inte tagit till sig informationen för att det kan 

vara svårt att acceptera att de diagnosticerats med en svår sjukdom. Det kan vara så att 

det kanske inte räcker med att informera en gång. Information måste ges vid flera 

tillfällen så att patienten kan bearbeta information och acceptera sjukdomen.  

Det visade sig i de studier där patienterna upplevde en hög livskvalitet, att de också haft 

ett bra stöd från primärvården och hemsjukvården, samt även från sina anhöriga.  

Enligt Polit & Beck (2008) så finns det både för och nackdelar med telefonintervjuer. 

Fördelen är att det är en metod som inte är så kostsam. Nackdelen kan vara att vissa 

individer kan vara mindre samarbetsvilliga då intervjuer sker via telefon och dessutom 

så kan framför allt äldre personer ha dålig hörsel, vilket kan leda till missuppfattningar. 

Det är att föredra att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. Men även det kan 

medföra problem. Det kan leda till att den som intervjuas inte vågar öppna upp sig i och 

med att han/hon inte kan vara anonym.  

4.3 Metoddiskussion 

För att besvara syftet om KOL-patienter i hemmets upplevda livskvalitet så ansågs det 

att en litteraturöversikt passade bäst. Alla artiklar som användes i litteraturstudien var 

kvalitativa. Henricson (2014) anser att en kvalitativ forskningsintervju kan vara lämplig 

att använda för det ger en förståelse för de erfarenheter som studiedeltagarna har skaffat 

sig genom livet. Från början så var syftet med studien att förstå hur KOL-patienter i 

hemmet med långtidsbehandling med syrgas upplever sin livskvalitet. Sökningen gav 

många träffar och flera intressanta artiklar valdes. Men när dessa artiklar sedan lästes så 

var det osäkert om deltagarna i studierna verkligen hade långtidsbehandling med syrgas 

i hemmet. Forsberg & Wengström (2016) menar att det måste finnas ett tillräckligt antal 

studier av god kvalitet för att några slutsatser ska kunna dras genom en 

litteraturöversikt. Så då valdes sökordet syrgas bort, eftersom det var otydligt att 

deltagarna i alla studier verkligen hade syrgasbehandling. Från början då urvalet gjordes 

av artiklar, så gjordes inget urval om de skulle vara kvalitativa eller kvantitativa. De 

första artiklarna som valdes var alla kvantitativa och 13 stycken till antalet. Dessa lästes 

och analyserades, men de flesta av dessa artiklar passade inte litteraturstudiens syfte när 

det gällde att redovisa sina resultat. Därför så gjordes en ny sökning med urvalet enbart 

kvalitativa artiklar, så litteraturstudien kunde göras. 
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Den enda databasen som användes var Pubmed och sökning hade också kunnat göras i 

Cinahl, som är en databas innehållande vetenskapliga artiklar i ämnet omvårdnad. En 

sökning i databasen PsycINFO hade också kunnat göras för att eventuellt finna artiklar 

som handlade om mental hälsa relaterat till KOL-patienters livskvalitet. Men Pubmed 

visade sig innehålla tillräckligt många kvalitativa artiklar med hög kvalitet, som svarade 

på syftet. Så därför gjordes sökning endast i Pubmed. Begränsningen på 10 år kan vara 

både en för och en nackdel. Intressanta artiklar om KOL-patienters livskvalitet i 

hemmet som är äldre än 10 år kan ha missats, vilket är en nackdel. Men fördelen med 

att göra begränsningen på 10 år är att endast de nyaste artiklarna då hittas och det kan 

vara mer adekvat då forskningen inom KOL går framåt och att KOL-patienter idag 

kanske har en annan syn på livskvalitet än vad de hade för 10 år sedan. I de artiklar som 

användes i litteraturstudien så framkom det inte alltid vilket kön eller vilken ålder det 

var på deltagarna i studierna. Det får ses som en svaghet då ålder och kön eventuellt kan 

ha betydelse för synen på livskvalitet. I litteraturstudien användes en extern granskare, 

en handledare, vilket ökar trovärdigheten i en studie (Henriksson, 2014). 

4.4 Kliniska implikationer 

Inom omvårdnad så borde det vara av största intresse för all personal att känna till och 

ha en förståelse för hur det är att leva med en kronisk sjukdom som KOL är. Som 

sjuksköterska så är det viktigt att känna till hur KOL-patienter kan förbättra sin hälsa 

genom att lära sig andnings och hostningstekniker och att sjuksköterskor inom alla 

områden inom vården kan lära ut dessa förhållandevis enkla tekniker. Sjuksköterskor 

har också en viktig funktion att uppmuntra till att KOL-patienter utövar motion så deras 

andning underlättas. Sjuksköterskans roll borde vara stöttande och finnas till hands för 

allt som har med KOL-patientens problem att göra och då det i litteraturstudien 

framkom att KOL-patienter inte känner att de alltid tas på allvar av sjukvården och det 

finns en liten förståelse och kunskap för KOL, så borde sjuksköterskor inom alla 

verksamheter lära sig mer om KOL.  

Framför allt borde sjuksköterskor verksamma inom primärvården, på vårdcentraler eller 

inom hemsjukvården ha nytta av att ha en god kunskap om KOL. Detta med anledning 

av att de är de som oftast har mest kontakt med patienterna i deras hem- Kunskap om 

hur KOL-patienter upplever sin livskvalitet borde kunna leda till att sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal får en större förståelse för KOL-patienters livssituation och bli 

bättre på att hjälpa denna patientgrupp.  
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4.5 Förslag på fortsatt forskning 

I denna litteraturstudie så ligger fokus på patienternas syn på deras upplevda livskvalitet 

och endast två studier, som användes i litteraturstudien, Kanervisto et al (2007) och 

Gullick et al (2008) har även undersökt hur det är att vara anhörig till en KOL-patient. 

Det vore intressant att göra en kvalitativ intervjustudie med anhöriga till KOL-patienter 

som framför allt är i ett palliativt skede och hur det är att vara anhörig till en individ 

med långt gången KOL. Det vore också intressant att göra en experimentell studie 

liknande de studier som gjorts om pulmonell rehabilitering för att se om sjuksköterskan 

kan med sitt engagemang bidra till en bättre hälsa hos KOL-patienter. Den 

experimentella studien kunde med fördel göras inom primärvården och fokusera på 

KOL-patienter i deras hem och innehålla exempelvis träningsprogram och kurser i att 

sluta röka.  

5. Slutsats 

Patienter som genomgått utbildning i pulmonell rehabilitering visade sig uppleva en hög 

livskvalitet. KOL-patienter upplever isolering då sjukdomen leder till ett stillasittande 

liv och ett utanförskap från det sociala livet. Studierna visade att det är viktigt med stöd 

och information till KOL-patienter för att de ska klara av sin sjukdom. Sjukvården 

borde bli bättre på att snabbt sätta in stöd till KOL-patienter i hemmet och bli bättre på 

information och även att ge stöd till KOL-patienters familjer, då det visade sig i 

studierna att familjens stöd vad viktigt.  
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Artikelöversikt 

Tabell 3 

 

Författare Titel Design och ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

 

Artikel 1 

 Apps, LD. Harrison, S. 

Williams, J. Hudson, N. 

Steiner, M. Morgan, M 

& Singh, S. 

 

2014, Storbritannien. 

How do informal self-

care strategies evolve 

among patients with 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

managed in primary 

care? A qualitative 

study. 

 

Kvalitativ intervjustudie 15 patienter med KOL  Semistrukturerade 

intervjuer gällande ett 

egenvårdsprogram om 

hur de hanterade sin 

sjukdom 

 Semistrukturerade 

intervjuer gjordes 

ansikte mot ansikte med 

deltagarna. Allt spelades 

in digitalt och 

transkriberades 

ordagrant.  

 

Artikel 2 

Ek, K. Sahlberg-Blom, E. Andershed, B & 

Ternestedt, B-M.  

 

2010, Sverige 

Syftet med studien var upplevelsen av att leva med 

avancerad 

kroniskt obstruktiv lungsjukdom och långsiktig 

syrgasbehandling när de bor 

ensamma 

Bo ensam med avancerad kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom är ett utmanande och komplext 

fenomen. Det dagliga livet präglades av en kamp 

för att behåll autonomi under en tid av ökande 

beroende och behov av hjälp. En personcentrerad 

omvårdnad, bygger på människors egna 

erfarenheter och kan vara ett sätt att främja identitet 

och värdighet hos patienter även när de är nära 

döden. 

 

 

 



Artikel 3 

Ek, K. & Ternestedt, 

BM 

2008, Sverige 

Living with chronic 

obstructive pulmonary 

disease at the end of life: 

a phenomenological 

study. 

Kvalitativ intervjustudie Åtta patienter med KOL 

deltog I studien. De 

rekryterades från två 

lungavdelningar från två 

sjukhus i Sverige, men 

deltagarna levde i sina 

hem när studien 

genomfördes under en 

två månaders period. 

Sex av deltagarna 

behandlades med 

Oxygen i hemmet och 

två var inte behandlade 

med Oxygen. 

Intervjustudie med 

fenomenologisk ansats 

Tillvägagångssättet 

enligt Giorgi och Giorgi  

följdes. De faser av 

analysen som ingår är 

följande steg 

• steg I: intervjun läses. 

varje intervju läses för 

att få en känsla av 

helhet 

• steg II: texten lästes 

upprepade gånger och 

delades in i 

meningsfulla enheter. 

• steg III: De 

meningsfulla enheterna 

transformerades i två 

steg. Patientens 

upplevelser 

identifierades 

med hjälp av fria 

fantasifulla variationer i 

ett språk 

relevant för ett 

omvårdnadsperspektiv. 

Variationer i 

patienternas 

upplevelser av att leva 

med KOL och vad de 

hade gemensamt söktes; 

• Steg IV: gemensamma 

drag i de erfarenheter de 

hade tillsammans 

omvandlades till fem 

viktiga beståndsdelar 

och 



• steg V: integreringen 

av de viktigaste 

beståndsdelarna bildade 

gemensam struktur av 

den levda erfarenheten 

att leva med 

KOL. 

 

Artikel 4 

Ellison, L. Gask, L. 

Bakerly ND & Roberts, 

J. 

 

2012, Storbritannien 

Meeting the mental 

health needs of people 

with chronic obstructive 

pulmonary disease: a 

qualitative study. 

Kvalitativ intervjustudie 14 personer med KOL 

inom primärvården 

valdes ut att delta i 

studien. Alla deltagare 

fick skriftlig information 

om studien och blev 

tillfrågade om de ville 

delta och sedan utfördes 

intervjuerna under en 

10-veckors period 

Djupintervjuer med 14 

KOL-patienter 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades med hjälp 

av ett 

dataprogram(MAXqda2). 

Intervjuerna undersöktes 

tematiskt. Transkripten 

diskuterades tillsammans 

med en av författarna 

och dennes handledare 

och utifrån 

diskussionerna så 

framkom vissa teman 

som utgjorde grund för 

studien. 

 

Artikel 5 

Goldbart, J. Mengistu 

Yohannes, A. Woolrych, 

R & Caton, S. 

 

2013, Storbritannien 

It is not going to change 

his life but it has picked 

him up': a qualitative 

study of perspectives on 

long term oxygen 

therapy for people with 

Kvalitativ intervjustudie 16 patienter med 

syrgasbehandling i 

hemmet som sköttes av 

primärvården 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Uppgifterna från 

intervjuerna 

transkriberades 

ordagrant. kvalitativ 

dataanalys och 

programvara 

analyserades enligt 

metoden tematiska 



chronic obstructive 

pulmonary disease. 

 

 

nätverksanalyser (TNA). 

TNA används allt oftare 

för analys av intervjuer 

och data i vård och 

omsorg och redovisas 

som en robust form av 

tematisk analys.  

 

Dataanalys följde det 

första steget som 

involverade öppen 

kodning med hjälp av 

NVIVO. Kodning var 

induktiv och 

representerade 

återkommande och 

framträdande frågor i 

texten. Koderna 

applicerades på 

meningsfulla segment av 

textdata. 

 

Steg två var återläsning 

av textsegment inom 

varje kod som angav det 

underliggande mönster 

och därmed abstraherade 

grundläggande teman. 

Det tredje steget 

involverade insamlande 

av de grundläggande 

teman och gruppera dem 

i Organiserade teman 

som sammanfattade de 

viktigaste antaganden 



hos den undersökta 

gruppen 

 

Artikel 6 

Gullick, J & 

Stainton, MC. 

 

2008, 

Australien 

Living with chronic obstructive pulmonary disease:  

developing conscious body management in a 

shrinking life-world. 

 

Fenomenologisk 

intervjustudie  

Urvalet var 

människor som 

valt palliativ 

kirurgi 

För emfysem. 

under en tvåårs 

Period gjordes 

studien. I det totala 

urvalet av 29 

personer, 15 hade 

svår 

Emfysem. Nio var 

män, sex kvinnor, 

och 

åldersintervallet 

var 55-77 år, 

medianålder 63 år. 

Djupintervjuer med 

15 patienter med 

KOL och 14 av deras 

familjemedlemmar 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades och 

utifrån transkripten 

så framom vissa 

teman som 

analyserades enligt 

ett hermeneutiskt 

analysinstrument 

 

Artikel 7 

Hasson, F, Spence, A. 

Waldron, M.  Kernohan, 

G.  McLaughlin, D. 

Watson, B & Cochrane, 

B. 

 

2016, Nordirland 

I can not get a breath: 

experiences of living 

with advanced chronic 

obstructive pulmonary 

disease. 

Deskriptiv kvalitativ  13 patienter med svår 

KOL. Sju levde med en 

partner och fem levde 

ensamma. Alla hade levt 

med KOL mellan 1 – 10 

år 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Intervjuerna 

genomfördes i 

patienternas 

egna hem och spelades 

in och sedan 

transkriberades de och 

utsattes för 

innehållsanalys  

(Miles och Huberman, 

1994). alla patienter 



Intervjuades ensamma. 

Men de hade 

möjligheten att ha en 

närstående närvarande. 

Intervjuerna varade 40-

60 minuter. alla 

transkript  

var anonyma före 

analyser och lästes 

och analyserades med 

två forskare (AS och 

MW). 

Därigenom ökades 

reliabiliteten . Det 

kodade 

Systemet kontrollerades 

för sin giltighet av ett 

team 

Medlemmar, som 

dubbelkodade och 

kontrollerade utskrifter. 

Beskrivande statistik 

användes för att 

analysera patienternas 

demografi. 

 

Artikel 8 

Hayle, C. Coventry, P. 

Gomm, S & Caress, A-

L. 

 

Storbritannien, 2013  

Understanding the 

experience of patients 

with chronic obstructive 

pulmonary disease who 

access specialist care 

Kvalitativ design med 

hermeneutisk 

fenomenologisk ansats   

8 patienter med KOL i 

livets slutskede   

 Semistrukturerade 

intervjuer  

Semi-strukturerade 

intervjuer utfördes med 

stöd av en ämnes guide 

genomfördes av C.H. i 

deltagarnas hem eller på 

hospice, digitalt 

inspelade och 



transkriberades 

ordagrant . Alla 

intervjutranskript var 

först 

Lästa och analyserades 

av C.H. och sedan av 

P.C. och A.C. till 

säkerställa att den 

grundläggande 

analytiska ram var en 

rättvis representation 

av datamängden som 

helhet 

 

Artikel 9 

Hyde, N. Casey, D. 

Murphy, K. Cooney, A. 

Mee, L. Kirwan, C. 

Tully, A & Mooney, B.  

 

Storbritannien, 2016.  

COPD in primary care 

settings in Ireland: 

stories from usual care 

Deskriptiv kvalitativ 20 KOL-patienter 

intervjuades  

Semistrukturerade 

intervjuer 

Intervjuer spelades in 

ordagrant . 

Tematisk analys baserad 

på arbetet Burnard 

(1991) 

användes för att 

analysera data. 

Nyckelord eller koder 

identifierades, och dessa 

grupperades sedan för 

att bilda preliminära 

kategorier. Dessa 

kategorier jämfördes och 

raffinerades ytterligare, 

och liknande kategorier 

slogs samman till 

nyckelkategorier som 

användes för att 

generera en ram 

kodning. 



Varje utskrift därefter 

omkodades genom att 

använda 

ramverkskodning. 

Ett kvalitativt datorpaket 

användes för att lagra 

och hämta data, och 

kriterierna för att 

förbättra och 

bibehålla stränghet, som 

identifierats av Lincoln 

och Guba (1985), 

användes för att 

säkerställa stringens. 

 

Artikel 10 

Kanervisto, M. Kaistila, 

T & Paavilainen, E. 

 

2007, Finland. 

Severe chronic 

obstructive pulmonary 

disease in a family’s 

everyday life in Finland: 

Perceptions of people 

with chronic obstructive 

pulmonary disease and 

their spouses. 

 Kvalitativ intervjustudie Fem patienter med KOL 

och fyra av deras 

partners intervjuades. 

Deltagarna rekryterades 

via institutionen för 

Lungmedicin, 

Tammerfors 

universitetssjukhus, från 

september 

till december 2004. 

Deltagarna för intervjun 

valdes ut av en 

lungsjuksköterska och 

en rehabiliterings 

rådgivare.  

Tematiska 

semistrukturerade 

personliga intervjuer 

Deduktiv 

innehållsanalys 

användes. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant.  

 

 

 



Artikel 11 

Landers, A. Wiseman, 

R. Pitama, S & Beckert, 

L. 

 

2015, Nya Zeeland 

Patient perceptions of se

vere COPD and transitio

ns towards death: a 

qualitative study 

identifying milestones 

and developing key 

opportunities. 

 

Kvalitativ intervjustudie 

med grounded theory 

som metod 

15 patienter med KOL 

ingick i studien.  

Alla deltagare fick svara 

på frågor som handlade 

om förlust av förmåga 

att utöva intressen, 

upplevelse av hemmiljö, 

upplevelser av akut 

insjuknande(exacerbatio

n), långtidsbehandling 

med Oxygen i hemmet, 

panikångestattacker och 

att behöva assistans i 

vardagen. 

Tre forskare 

observerade, undersökte 

och tolkade och 

transkriberade 

intervjuerna för att 

identifiera viktiga 

mönster och teman för 

att säkerställa att 

analysen var av hög 

kvalitet. Analyser 

genomfördes med hjälp 

av programmet QSR 

NVivo 10 (Doncaster, 

Victoria, Australien). 

För att bestämma teman 

från intervjuerna så 

kodade forskarna data i 

två cykler. Den första 

cykeln användes 

konstruktions kodning 

för att beställa data med 

hjälp av en fråge baserad 

kod som "fungerar som 

en märkning och 

indexering och 

anordning, som gör det 

möjligt för forskare att 

snabbt få tillgång till 

data som kan vara 

relevant för en viss 

analys från större data. 

Därefter beskrivande 

analys som leder till nio 

underkategorier som för 

fram data. 



Den andra omgången 

blev teoretisk kodning. 

Syftet med att använda 

teoretisk kodning var att 

säkerställa att de koder, 

underkategorier och 

kategorier ytterligare 

förfinades. Detta 

säkerställde att varje 

kod, underkategori och 

kategori var tydligt 

kopplad till göra 

begriplig känsla av data. 

Detta resulterade i en 

minskning till sex teman 

som förde fram data. 

 

Artikel 12 

Lohne, V. Drangsholt, 

H. Andersen, M. 

Miaskowski, C. 

Kongerud, J & Rustöen, 

T. 

 

2010, Norge. 

Qulitative study of pain 

of patients with chronic 

obstructive pulmonary 

disease 

Kvalitativ intervjustudie 16 KOL-patienter med 

svår KOL intervjuades 

för att se deras 

upplevelser om smärta 

relaterad till livskvalitet. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Patientintervjuer 

genomfördes i ett privat, 

tyst rum från oktober 

2007 till juli 2008 av en 

av två 

intervjuare(H.C.D.H. 

eller M.A.). Intervjuerna 

varade från 16 till 60 

minuter, och var 

bandinspelade och 

transkriberades 

ordagrant. Intervjuerna 

följde en 

semistrukturerad guide. 

Alla deltagare svarade 

på samma frågor, men 

ordningen på frågorna 



varierade beroende på 

flödet av intervjun. 

Frågorna formulerades 

på ett öppet sätt. 

Ytterligare frågor 

ombads att klargöra 

punkter. Intervjuer med 

paus när patienten blev 

andfådd eller behövde 

en paus. 

 

Artikel 13 

Shackell, B. Jones, R, 

CM. Harding, G. Pearse, 

S & Campbell, J.  

 

Storbritannien, 2007 

Am I going to see the 

next morning? A 

qualitative study of 

patients perspectives of 

sleep in COPD 

Kvalitativ intervjustudie 

 

10 patienter med 

moderat eller allvarlig 

KOL intervjuades 

angående deras sömn 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Deltagarna intervjuades 

var för sig i ca en 

timme. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

ordagrant och 

analyserades av 

författarna enligt 

principer utformade av 

Harding och Gantley. 

 

Artikel 14 

Walters, JA. Hansen, EC. Walters, EH & Wood-

Baker, R. 

 

2008, Australien 

Tidigare studier har visat att kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) är både underdiagnostiserad 

och diagnostiseras sent i primärt skede. Tidigare 

diagnos skulle öka möjligheten för intervention, 

särskilt genom rökavvänjning. Spirometri krävs för 

diagnos av KOL, särskilt i tidigt skede. Tidigare har 

rapporterats om den låga graden av användning av 

spirometri vid diagnos av KOL i primärvården. 

Kvalitativ forskning är väl lämpad att utforska 

barriärer och ger nya insikter som kan förbättra 

Resultatet visade att patienter med KOL ofta fått en 

för sen diagnos av KOL, som ett resultat av 

nihilism och missuppfattningen av patienters 

attityder. Patienterna fick ofta diagnosen från andra 

källor än sin allmänläkare och fann försenad 

diagnos frustrerande och påverkade deras liv 

gällande livskvalitet. 



vården för denna patientgrupp. I denna studie 

undersökte vi hur attityder påverkar diagnosen 

KOL bland läkare och patienter med KOL i 

primärvården. 

 

Artikel 15 

Zakrisson, A. Theander, 

K & Anderzén-Carlsson, 

A. 

 

2014, Sverige 

How life turned out one 

year after attending a 

multidisciplinary 

pulmonary rehabilitation 

programme in primary 

health care 

Deskriptiv kvalitativ 20 KOL-patienter som 

alla genomgått ett 

lungrehabiliteringsprogr

am. En utvärdering efter 

ett års 

lungrehabilitering. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Texten analyserades 

med kvalitativ 

innehållsanalys som 

beskrivits av Graneheim 

och Lundman (2004). 

Ett program, QSR 

NVivo8 © (QSR 

International, 2007) 

användes som ett 

verktyg i 

analysprocessen. 

Betydelser identifierades 

och märktes med en kod 

som klustrades i grupper 

baserade på likheter och 

skillnader och sorterades 

i kategorier, som 

representerade 

uppenbara data. 

Kategorierna därefter 

grupperades baserat på 

gemensamt innehåll och 

gjordes till underteman, 

som illustrerade de 

viktigaste erfarenheter 

som är anslutna till den 

varaktiga nyttan av 

programmet.  

 



Tabell 4 

Författare Syfte Resultat 

 

Artikel 1 

Apps, D. Harrison, L. Williams, S. Hudson, J.  

Steiner, J. Morgan, M & Singh, S. 

 

2014, Storbritannien. 

Denna studie syftade till att förstå upplevelser av 

egenvårdsprogram hos patienter med KOL som 

främst hanteras i primärvården 

Strategier för tillämpning av egenvårdsaktiviteter 

kom spontant hos deltagarna då de kände symtom 

gällande KOL-sjukdomen. Däremot så fanns det 

ofta en medvetandebrist hos deltagarna om hur 

dessa strategier kunde påverka symtomen. 

Patienterna i studien ville få mer hjälp och positiv 

feedback från sina familjemedlemmar och från 

vårdpersonal, för det visade sig att om de fick mer 

stöd i sin sjukdom så ökade deras livskvalitet. 

 

Artikel 2 

Ek, K. Sahlberg-Blom, E. Andershed, B & 

Ternestedt, B-M.  

 

2010, Sverige 

Syftet med studien var upplevelsen av att leva med 

avancerad 

kroniskt obstruktiv lungsjukdom och långsiktig 

syrgasbehandling när de bor 

ensamma 

Bo ensam med avancerad kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom är ett utmanande och komplext 

fenomen. Det dagliga livet präglades av en kamp 

för att behåll autonomi under en tid av ökande 

beroende och behov av hjälp. En personcentrerad 

omvårdnad, bygger på människors egna 

erfarenheter och kan vara ett sätt att främja identitet 

och värdighet hos patienter även när de är nära 

döden. 

 

 

 

 

 

 



Artikel 3 

Ek, K. & Ternestedt, BM 

2008, Sverige 

Syftet med studien var att beskriva den 

grundläggande erfarenheten av att leva med svår 

KOL under den palliativa fasen av sjukdomen. 

Vardagen för personer med KOL påverkas på flera 

olika sätt. Det som patienterna beskrev var hur 

deras fysiska begränsningar tvingade dem att avstå 

från meningsfulla aktiviteter i det dagliga livet och 

hur sjukdomen ledde till social isolering. 

Vardagliga känslor pendlade mellan att visa livet 

som meningsfullt eller meningslöst. En känsla av 

delaktighet och 

tron att på att livet var meningsfullt gav individen 

energi, livskvalitet och viljan att 

fortsätta leva och att föreställa sig en framtid. 

 

Artikel 4 

Ellison, L. Gask, L. Bakerly ND & Roberts, J. 

 

2012, Storbritannien 

Studien syftade till att förstå de psykiska behoven 

hos människor som lever med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom: vad de upplever, vad de 

vill, eller inte vill, som skulle kunna beskrivas som 

"känt behov", vad de hade tillgång till eller tas emot 

("uttalat behov) och 

hur, ur deras perspektiv, deras känslomässiga behov 

kan mer effektivt uppfyllas av hälso- och 

sjukvården 

Tre teman framkom: en känsla av att anta en annan 

identitet då sjukdomen utmanade 

förmågor, erfarenhet av social isolering med rädsla 

för beroende och de hinder deltagarna 

stött på i egenskap av hinder för coping, anpassning 

och tillgång till behandlingar. Det blandades med 

känslor om värdet om att tala om problem gällande 

psykologiska och fysiologiska behov. Slutsatsen var 

att vården behöver kompetensutveckling för att 

bemöta denna patientgrupps behov.  

 

Artikel 5 

Goldbart, J. Mengistu Yohannes, A. Woolrych, R & 

Caton, S. 

 

2013, Storbritannien 

Syftet med studien var att undersöka de 

erfarenheter som KOL-patienter, deras vårdare och 

vårdpersonal har gällande långvarig 

Syrgasbehandling 

Patienter och vårdare rapporterade fördelarna med 

långvarig Syrgasbehandling som ledde till ökad 

social aktivitet, upplevda förbättringar av 

hälsotillståndet och självständighet i rutinmässiga 

dagliga aktiviteter, som ökade KOL-patienternas 

livskvalitet 

 



Artikel 6 

Gullick, J & Stainton, MC. 

 

2008, Australien 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen 

hos personer som lever med emfysem, en form av 

KOL och hur deras anhöriga upplever hur det är att 

leva med en som är drabbad av KOL.  

Resultatet visade att sjukdomen begränsade den 

drabbade genom att omvärlden krympte. 

Sjukdomen begränsade deras liv då de inte kunde 

leva som förut. Framför allt så gjorde den 

försvårade andningen att de inte orkade leva som de 

gjort tidigare, vilket påverkade deras livskvalitet 

negativt. 

 

Artikel 7 

Hasson,F. Spence, A. Waldron, M.  Kernohan, G.  

McLaughlin, D. Watson, B & Cochrane, B. 

 

2016, Nordirland 

Denna studie syftade till att undersöka 

möjligheterna till palliativ vård bland 

Människor, som lever med avancerad kronisk 

obstruktiv lungsjukdom i hemmet och hur de 

upplever sin vardag. 

Sjukdomen ledde till social isolering, minskad 

fysisk aktivitet och psykisk stress, vilket ledde till 

minskad livskvalitet. 

 

Artikel 8 

Hayle, C. Coventry, P. Gomm, S & Caress, A-L. 

 

Storbritannien, 2013 

Att utvärdera erfarenheterna från KOL-patienter 

inom den specialiserade palliativa vården i hemmet 

Det fanns uppfattade fördelar med specialiserad 

palliativ vård. Det ledde till minskad frekvens av 

sjukhusvistelser, förbättrade fysiska och 

psykiska symptom, minskad social isolering och en 

breddad fysisk miljö. Deltagarna var i huvudsak 

medvetna om deras dåliga 

prognos och diskussionen om remiss till palliativ 

vård ibland orsakade lidande på grund av 

sambandet mellan döende 

och hospice. Efter kontakt med den specialiserade 

palliativa vården i hemmet, ändrade deltagarnas 

uppfattningar: palliativ vård förknippades istället 

med social 

integration och möjligheter att delta i ömsesidiga 

och altruistiska sociala åtgärder. 

 



Artikel 9 

Hyde, N. Casey, D. Murphy, K. Cooney, A. Mee, 

L. Kirwan, C. Tully, A & Mooney, B.  

 

Storbritannien, 2016. 

Syftet med studien var att bestämma effektiviteten 

av en 

strukturerad utbildning inom ett pulmonellt 

rehabiliteringsprogram för KOL-patienter inom 

primärvården 

Tre huvudteman uppstod från studien: erfarenheter 

av att kunna hantera KOL, livsstilsrådgivning, och 

faktorer som bidragit till eller hindrade av 

självhantering. 

Sedvanlig vård lämnade många människor att 

brottas i mörker i försöket att hantera sin 

KOL. Det visade sig att vanlig omsorg inte var 

optimalt för personer med 

KOL. 

 

Artikel 10 

Kanervisto, M. Kaistila, T & Paavilainen, E. 

 

2007, Finland. 

Syftet med studien var att beskriva hur patienter 

med KOL samt deras anhöriga upplever hur det är 

att leva med KOL och hur de hanterar sjukdomen. 

Patienterna med KOL hade lärt sig 

andningsfunktioner genom rehabiliteringskurser 

och skaffat sig kunskap om sin medicinering, som 

gjorde att de kunde hantera sin sjukdom. Resultatet 

visade att det viktigaste stödet i patienternas vardag 

var deras partners och att kamratstöd var viktigt, då 

KOL-patienter behöver stor uppmuntran från sin 

omgivning. Studien visade att anhöriga behöver 

bättre information från vården för att de ska kunna 

utgöra ett bättre stöd till sin partner med KOL.  

 

Artikel 11 

Landers, A. Wiseman, R. Pitama, S & Beckert, L. 

 

2015, Nya Zeeland 

Syftet med denna studie var att undersöka 

upplevelsen av patienter med avancerad KOL efter 

en livshotande händelse, med särskilt fokus på 

problem i livets slutskede 

Resultatet visade förlust av rekreation, förlust av sin 

normala hemmiljö, ökade episoder av akut vård, 

långtidssyrgasbehandling, ökad förekomst av 

panikattacker och hjälp med egenvård var vanliga 

teman i hela berättelser, som ledde till minskad 

livskvalitet. 

 

 



Artikel 12 

Lohne, V. Drangsholt, H. Andersen, M. 

Miaskowski, C. Kongerud, J & Rustöen, T. 

 

2010, Norge. 

Syftet var att undersöka smärta hos KOL-patienter 

och hur detta påverkade livskvaliteten.  

Tre huvudteman framkom: obegriplig och 

outhärdlig smärta; låst i min kropp och stängas ute 

ur världen; och den onda KOL cirkeln. Patienter 

rapporterade måttlig till svår smärta huvudsakligen 

i axlar, nacke, överarmar och bröst. Patienterna 

rapporterade ett antal allvarliga symtom som 

förekommer samtidigt, och negativt påverkar 

varandra. Onda cirklar av smärta, andnöd, 

sömnstörningar och ångest beskrevs som faktorer 

som utövar negativa effekter på patienternas 

livskvalitet. 

 

Artikel 13 

Shackell, B. Jones, R, CM. Harding, G. Pearse, S & 

Campbell, J.  

 

Storbritannien, 2007 

För att undersöka patienter med KOL och dess 

perspektiv på sömn  

Tio patienter studerades. Sex rapporterade dålig 

sömn, men alla beskrev sömnproblem. Nattlig 

ångest och rädsla för andnöd och döende var 

gemensamma drag; dessa påverkade existerande 

sömnproblem i samband med exacerbationer, 

mediciner och vanliga beteenden som kan störa 

sömnen. Dålig sömn var förenat med sämre 

hälsostatus och livskvalitet. Patienterna 

rapporterade en brist på stöd från vården. 

 

Artikel 14 

Walters, JA. Hansen, EC. Walters, EH & Wood-

Baker, R. 

 

2008, Australien 

Tidigare studier har visat att kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) är både underdiagnostiserad 

och diagnostiseras sent i primärt skede. Tidigare 

diagnos skulle öka möjligheten för intervention, 

särskilt genom rökavvänjning. Spirometri krävs för 

diagnos av KOL, särskilt i tidigt skede. Tidigare har 

rapporterats om den låga graden av användning av 

spirometri vid diagnos av KOL i primärvården. 

Resultatet visade att patienter med KOL ofta fått en 

för sen diagnos av KOL, som ett resultat av 

nihilism och missuppfattningen av patienters 

attityder. Patienterna fick ofta diagnosen från andra 

källor än sin allmänläkare och fann försenad 

diagnos frustrerande och påverkade deras liv 

gällande livskvalitet. 



Kvalitativ forskning är väl lämpad att utforska 

barriärer och ger nya insikter som kan förbättra 

vården för denna patientgrupp. I denna studie 

undersökte vi hur attityder påverkar diagnosen 

KOL bland läkare och patienter med KOL i 

primärvården. 

 

Artikel 15 

Ek, K. & Ternestedt, BM 

2008, Sverige 

Syftet med studien var att beskriva den 

grundläggande erfarenheten av att leva med svår 

KOL under den palliativa fasen av sjukdomen. 

Vardagen för personer med KOL påverkas på flera 

olika sätt. Det som patienterna beskrev var hur 

deras fysiska begränsningar tvingade dem att avstå 

från meningsfulla aktiviteter i det dagliga livet och 

hur sjukdomen ledde till social isolering. 

Vardagliga känslor pendlade mellan att visa livet 

som meningsfullt eller meningslöst. En känsla av 

delaktighet och 

tron att på att livet var meningsfullt gav individen 

energi, livskvalitet och viljan att 

fortsätta leva och att föreställa sig en framtid. 
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