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Abstract  

The aim of the study was to  are any consequences in 

e daily life for a person d ary disease, COPD. The 

im was also to find out what influence individual information and education, nutrition, 

and nursing have on a person diagnosed with COPD.  In order to receive this 

 

 in 

ive 

 

 

wed 

t 

 gain knowledge and to find out if there

th iagnosed with chronic obstructive pulmon

a

exercising 

information the authors decided to make a descriptive study of literature. Data were collected

from the data bases SweMed, PubMed/Medline and Cinahl by using key words COPD, 

nutrition, nursing, exercising, information and quality of life. These key words were used

English as well as in Swedish. They were also combined in various ways in order to rece

the best results of the computer search. The result is based on 15 scientific articles which all 

establish that for a person diagnosed with COD it is very important to receive individual 

information and education about the disease. Several studies showed that nutrition has an 

impact on the progression of the disease. Obesity and malnutrition is a common issue among

persons with COPD and this issue should always be considered as a serious problem. Several

studies on the subject of physical activity showed contradictory results. Some studies sho

that physical activity has a positive effect on the physical function while others showed tha

physical activity neither has a positive nor a negative effect on the physical function.    
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Sammanfattning  

yftet med studien var att få ökad kunskap och undersöka om det finns några konsekvenser i 

et dagliga livet för personer som får diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Syftet 

ar också att undersöka vilken betydelse individuell information och utbildning, nutrition och 

dnad har för personer som får diagnosen KOL. För att få svar på 

 

kapliga 

att 

nen 

S

d

v

träning samt omvår

frågeställningarna valde författarna att göra en deskriptiv litteraturstudie. Data samlades in via

databaserna SweMed, PubMed/Medline och Cinahl. Författarna valde sökorden KOL, 

nutrition, omvårdnad, träning, information och livskvalitet på både engelska och svenska som 

kombinerades på olika sätt för att få bästa sökresultat. Resultatet baseras på 15 vetens

artiklar där det framkom att det var mycket viktigt med individuell information och utbildning 

om sjukdomen KOL till en person som får diagnosen. I flera av studierna framkom det 

nutritionen var av stor betydelse för sjukdomsförloppet. Övervikt samt malnutrition var 

vanligt förekommande och ska alltid ses som ett allvarligt problem. Flera av studierna som 

berörde ämnesområdet fysisk aktivitet sade emot varandra. Några studier visade positiv effekt 

av fysisk aktivitet medan andra studier inte visade någon förbättring av den fysiska funktio

dock inte heller någon försämring.  

 

Nyckelord: KOL, nutrition, fysisk aktivitet, omvårdnad, information 
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1. Introduktion 

lera miljoner människor över hela världen lider idag av kronisk obstruktiv lungsjukdom, 

OL. I Sverige är det ca 400 000 till 700 000 människor som har KOL och flera av dem har 

te fått diagnosen ännu. Symtombilden varierar och vid ett tidigt stadium kan KOL förväxlas 

vår förkylning eller även uppfattas som en del av åldrandet. KOL kan ändå 

st 

r 

a 

igt vilket 

r 

t. Eftersom personer med 

OL även kan ha astma är det viktigt att behandla astman för att på så vis också underlätta 

en 

g i samband med fysisk aktivitet. Det leder till att personen hellre tar 

issen istället för trappan. Ofta brukar dessa symtom bortförklaras med dålig kondition eller 

ndnöd är det som mest påverkar livskvaliteten hos patienter med KOL då det 

F

K

in

med astma eller s

fastställas med en noggrann läkarundersökning (1). Sjukdomsförloppet vid KOL börjar ofta

med kronisk bronkit vilket innebär att det har uppstått en kronisk inflammation i de små 

luftrören och gjort luftrören trånga. Det leder till bestående sjukliga förändringar i 

lungvävnaden, speciellt i de små lungblåsorna. Lungblåsornas väggar består av elastiska fibre

som gör lungorna elastiska som medverkar i in och utandning (2). När det angrips av ett 

enzym som vita blodkroppar utsöndrar så förstörs de elastiska fibrerna och det bildas stor

hålrum som kallas emfysem. Hos en person med emfysem fungerar luftombytet dål

medför att en stor mängd koldioxid stannar kvar i kroppen (3).  

 

Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom, diabetes samt osteoporos är högre för persone

med KOL då de har en sänkt fysisk förmåga. KOL försämras gradvis och personer som haft 

KOL i många är har försämrad syresättning under fysisk aktivite

K

fysisk aktivitet (1).  

 

1.1 Symtom  

Det mest påtagliga symtomet vid KOL är andnöd (dyspné) vilket innebär att personerna får 

mer ansträngd andnin

h

ålderstecken. A

ofta innebär ångest, social isolering och depression (4). Personer med KOL blir extra känsliga 

för starka dofter och irriterande ämnen som t.ex. cigarettrök och starka parfymer (3). 

Ämnesomsättningen i kroppen är försämrad vid KOL och det i samband med orken att äta 

leder till viktnedgång (3). Detta tillstånd gör att andningsmuskulaturen blir försämrad och 

leder till ytterligare nedsatt lungfunktion (3). Trötthet förekommer hos många KOL patienter 

och beror på det tunga andningsarbetet och kronisk slemhosta (2).  
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1.2 Orsaker till KOL  

Den främsta orsaken till att människor får KOL idag är på grund av rökning. Vid rökning 

rstörs flimmerhåren i hals och näsa vilket gör att föroreningarna transporteras till lungorna, 

det kan orsaka skada hos den som röker och även hos personer i dess närvaro som då andas i

r detta är barn vars lungor inte är färdig utvecklade och därmed kan 

  

tison och ibland även slemlösande (4). Vid 

rkylning är det vanligt att patienterna sätts in på antibiotika för att motverka att de pga. 

in KOL. För att motverka kraftiga infektioner så erbjuds 

el 

 

topp att sjukdomen hålls i schack och personen kan bibehålla sin livskvalitet 

enom att genomföra sådant som skulle vara en omöjlighet om rökningen får fortsätta skada 

t personen är inställd på att 

r sig 

    2 

fö

n 

röken. Extra känsliga fö

skadas så pass att det kan leda till KOL i vuxenålder. Det finns ett samband mellan vissa 

yrkesgrupper och personer som drabbats av KOL där personer som arbetat inom Kol- och 

textilindustrin löper större risk att drabbas av KOL (3).  

 

1.3 Behandlingsmetoder  

För en patient med diagnosen KOL är det viktigt med både medicinsk och icke medicinsk 

behandling för att hålla sjukdomen i schack.  

 

1.3.1 Medicinsk behandling

För att lindra andnöd och hålla andningsfrekvensen i stabilare form ordineras patienterna 

luftrörsvidgande läkemedel och inhalationskor

fö

infektionen blir försämrade i s

människor med KOL varje år gratis influensavaccination och vart femte år pneumokock 

vaccination. Personer som ständigt har för låg syrehalt i blodet behöver ibland extra tillförs

av syrgas och har då en koncentrator i hemmet som de provat ut med speciell personal på 

sjukhuset (4). 

 

1.3.2 Icke medicinsk behandling  

Det viktigaste för en person med KOL är att sluta röka. Även fast sjukdomen har gått långt

innebär ett röks

g

lungorna (5). Det kan vara svårt att sluta röka och det är viktigt at

det kan ta lång tid. För att förbättra chanserna att sluta röka erbjuder sjukvården därför 

rökavvänjningsprogram och stöd för såväl den drabbade som för personens anhöriga (3).  

Motion är en annan viktig del för en person med KOL. Det går inte att reparera de skador på 

lungorna som redan har uppstått men den fysiska prestationsförmågan kan förbättras genom 

motion. Personer som har svårt att andas anpassar sig lätt till det tillståndet och börjar rö

mindre (5).                     



På lång sikt kommer detta beteende att försämra tillståndet hos den sjuke vilket innebär att 

konditionen försämras ytterligare och det förstärker upplevelsen av andnöd. Regelbundna 

promenader om 30 minuter per dag ger en ökad muskelkraft och cirkulation vilket betyder att 

lungfunktion n re  ri arliga e  blir stabila . Att vistas utomhus minskar dessutom sken för allv

te i 

 

det är en 

a 

 

 

 

t 

 medicinsk 

vdelning med inriktning på sjukdomar i andningsorganen då de vårdas på sjukhus. Det kan 

onalen på andra avdelningar att ge en full god vård då de saknar 
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infektioner. Promenader, simning och cykling är motionsformer att föredra vid KOL, det är 

dock viktigt att samtal och undersökningar har gjorts med både läkare och sjukgymnaster 

innan träning påbörjad första gången. När personer med KOL får en ökad ork så förbättras 

välbefinnandet och personer känner sig säkrare i sin sjukdom (5). KOL ger ökad 

energiförbrukning och personer med KOL har ofta svårt att på egen hand kompensera sitt 

ökade energibehov. Personer med KOL kan ha jobbigt att äta och på så vis får personen in

sig tillräckligt med energi och näring. Personer med KOL kan därför vara i behov av E-kost

(extra energirik kost) för att den innehåller större mängd energi och proteiner fast 

mindre volym mat. Vid alla behandlingsformer, vare det rör sig om mat eller läkemedel sk

alltid hänsyn tas utifrån den enskilde individens status och behov (2). På många sjukhus finns 

det idag speciella mottagningar för patienter med KOL som stödjer och informerar patienter 

och anhöriga. I ett sådant team ingår läkare, sjuksköterskor med special kompetens inom 

området, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De hjälper personerna med KOL att underlätta

det vardagliga livet genom hemtjänstkontakt, göra om i hemmet för att underlätta samt prova 

ut hjälpmedel mm. (6). Det är viktigt att även anhöriga får stöd i sjukdomen. Att få besked om

att en livskamrat, vän, förälder har drabbats av en kronisk och långdragen sjukdom som är

livshotande kan innebära att anhöriga hamnar i en kris. Skuldkänslor kan uppstå då känslan at

inte räcka till för den sjuke och funderingar kring hjälp med rökstopp tidigare som hade 

motverkat sjukdomen. Att ständigt vara nära en svårt sjuk människa är jobbigt för dem och 

det är därför viktigt att de har någonstans att vända sig för att få stöd och råd (5). 

 

1.4   Problemområde 

Idag är ofta avdelningarna på sjukhusen överfulla och patienterna läggs in på den avdelning 

som har en tom plats. Det medför att patienter med KOL inte alltid får ligga på en

a

även vara svårt för pers

tillräcklig kunskap om vad KOL är och vad det innebär för patienten. Det kan även göra det 

svårt för personalen att informera patienten om sitt sjukdomstillstånd samt hjälpa patienten på

bästa sätt i omvårdnaden (3).  



En studie (7) visar att patienter som har fått mycket information om sin sjukdom mer sällan 

blir inlagda på sjukhus än de som inte har fått information. Bättre kunskap hos personalen gör 

att de lättare kan bemöta och informera en patient med KOL om ångest samt oro och på så 

sätt främja livskvaliteten för denna (7).  

 

ågra konsekvenser av sjukdomen i det dagliga livet 

r personer som får diagnosen KOL. Syftet var också att undersöka vilken betydelse 

 information och utbildning, nutrition och träning samt omvårdnad har för personer 

. Var det viktigt för människor som fått diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom att få en 

 om sin sjukdom? 

det dagliga livet? 

tudien är en deskriptiv litteraturstudie med designnivå 1 (8). 

ser och sökord 

ar sökt artiklar via databaserna SweMed, PubMed/Medline och Cinahl. För att 

et har författarna använt sig av 

ökorden Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), kronisk obstruktiv lungsjukdom 

aining/physical activity, information, quality of life och 

4 

 

1.5  Syfte 

Det övergripande syftet med denna studie var att sammanställa befintlig kunskap för att öka

kunskapen och undersöka om det finns n

fö

individuell

som fått diagnosen KOL.  

 

1.   Frågeställningar 

1. Vilka konsekvenser kan diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom få för en individ i det 

dagliga livet? 

2

individuell information

3. Har nutrition och träning någon betydelse för människor med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom i 

 

 

2. Metod 

2.1 Design 

S

 

2.2 Databa

Författarna h

kunna begränsa och välja ut de artiklarna som rör ämnesområd

s

(KOL), nutrition, nursing, tr

education. Sökorden har skrivits både i svenska och engelska samt kombinerats på olika sätt 

för att uppnå bästa sökresultatet.  

 



2.3 Urvalskriterier 

Artiklarna som valdes till studien skulle vara publicerade under perioden 1997-2007 och 

kludera både män och kvinnor som var 19 år och äldre som fått diagnosen KOL. Artiklarna 

skulle vara skrivna på både engelska och svenska och finnas tillgänglig på free full text samt

de. Rubriker och abstrakt skulle belysa det aktuella ämnesområdet och 

tiklar 

in

 

vetenskapligt granska

skapa ett intresse hos författarna samt kunna besvara frågeställningarna. Artiklarna som 

innehöll medicinsk behandling eller andra sjukdomar som hjärtinfarkt och cancer 

exkluderades. De artiklar som innehöll anhörigas upplevelser exkluderades.  

 

2.4 Tabell 1 Utfall av databassökningar 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Första 

urvalet  

Valda 

ar

Pubmed COPD AND education 6 6 2 1 

Cinahl COPD AND education 39 11 2 1 

Pubmed COPD AND information  5 5 1 3 

Cinahl COPD AND information 29 7 3 1 

Pubmed COPD AND quality of life 9 9 2 1 

Cinahl COPD AND quality of life 

AND nursing 

7 7 3 1 

Pubmed COPD AND training 7 7 2 2 

Cinahl COPD AND training  4 10 7 2 1 

Pubmed COPD AND nutrition 1 1 1 1 

Cinahl utrition 17 8 3 2 COPD AND n

Pubmed COPD AND nursing 2 2 2 2 

SweMed KOL OCH träning  1 1 1 1 

 

 

2.5 Dataanalys  

ar som uppfyllde kriterierna valdes ut och granskades enligt che lista för 

vantitativa artiklar, bilaga 3 samt checklista för kvalitativa artiklar, bilaga 4, Forsberg & 

engström (8) för att bedöma kvaliteten. I första urvalet läste författarna titlar och därefter 

lar som var relevanta för studien. Efter första urvalet fick författarna 28 

5 

 

De artikl ck

k

W

abstrakt på de artik

stycken artiklar där 22 artiklar valdes ut efter mer noggrann läsning. 



De artiklar författarna exkluderade stämde inte överens med urvalskriterierna. Efter ytterliga

läsning så togs sju artiklar till bort då dessa innehöll medicinsk behandling detta gav ett 

resultat på 15 artiklar. Artiklarna delades in i fyra huvudrubriker; info

re 

rmation och utbildning, 

nutrition, fysisk aktivitet samt omvårdnad. I tabell 2 presenteras artiklarnas titel, författare, år

ör denna studie redan skall vara granskade och etiskt godtagbara före utgivning och 

ublicering. Eftersom författarna har valt att göra en litteraturstudie på tidigare forskning 

orskningsetiska rådet och inga personer kan komma till 

a 

h fem kvantitativa ansatser. Nio 

v artiklarna var skrivna i Europa och de andra sex var skrivna i Amerika. Artiklarna 

resenteras i tabell 2 utifrån syfte, metod/design, resultat, kvalitetsbedömning. Resultatet av 

 delas in i tre huvudområden; information och utbildning, nutrition och fysisk 

U= urval 
b= bortfall 

 

, 

land, syfte, metod, resultat och kvalitetsbedömning. Resultatet av artiklarna skrivs i löpande 

text.  

 

2.6 Forskningsetiska övervägande  

Författarna till denna studie anser att litteraturen och de valda vetenskapliga artiklarna som 

valts f

p

behövdes en ansökan inte lämnas till f

skada i studien. Författarna har inte tagit någon hänsyn till vem/vilka som skrivit artikeln/-

arna och inget fusk eller förvrängning av artiklarna har gjorts. Vid presentation av artiklarn

har det spelat någon roll vilket land artiklarna kommit ifrån.  

 

 

3. Resultat 

Studien har sammanställts utifrån 15 artiklar, tio kvalitativa oc

a

p

denna studie

aktivitet samt omvårdnad. 

 

3.1 Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i resultatet 
Författare/ År/ 
Land 

Titel Syfte Metod 
D= data 

Resultat Kvalitet-
bedömning

C
m.

arlson M L, 
fl./ 

A Learning 
needs 

ts with 
 

 
 

Betydelsen av 
utbildning för 

 sin 
m.  

Kvalitativ 
D= intervjuer  

Majoriteten av 
patienter med 
KOL saknar 

 
n om 

sin sjukdom och 
vill ha mer 

 

1,2, 3*, 4* 

2006/USA assessment of patienter med U= 65 
 
Ref. 7 

patien
COPD

KOL om
sjukdo

b= 18 
 
 
 
 
 
 

tillräcklig
informatio

information om
sin sjukdom. 
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Författare/ 
År/ Land 

Titel Syfte etod 
= data 
= urval 
 bortfall 

Kvalitet-
bedömning 

M
D
U
b=

Resultat 

Dyas J, m.fl./ 
007/  
SA 

Evaluation of 
the information 
needs of 

ts with 
chronic 
obstructive 

 

Undersöka om 
patient 
information har 

ydelse 
för livskvaliteten 
och patientens 

  

Kvalitativ  
D= intervjuer  
U= 23 patienter 

Stora variationer i 
resultatet av vilken 
betydelse 

n har för 
livskvaliteten. Det är 
svårt att generalisera 

1, 2, 3, 5, 
2
U
 
Ref. 9 

patien

pulmaonary 
disease 
following 
pulmonary 
rehabilitation.
 

någon bet

sjukdomsinsikt.

b=0 informatio

resultatet. 

6 

Effing TW, 
m.fl./ 
2007/ 
Nederländerna 
 
Ref. 10 

 
or 

 

 

individuell 
information till 
patienten.  

Kvantitativ   
D= journaler 
och artiklar 
U=1924  
b= 315 
 

 har en 
stor betydelse för 
personers 
upplevelser av sin 
KOL.  

1, 2, 4, 5, 6, 
7 

Self-
management
education f
patients with
chronic 

bstructive o
pulmonary
disease  
 

Att undersöka 
betydelsen av 

Individuell 
utbildning

 

Dhein Y, 
orth H/ W

2002/ Irland
 

 

Ref. 11 
 the 
 of 

ng 
kan påverka 
compliance av 
sjukdomen 

ställning 
 tidigare 

studier  
U=11 

 
 

soner 
erar sin sjukdom 

(compliance). 

1*, 2*, 6 Does patient 
education 
modify 
behaviour in
management

OPD? C
 

Syftet var att se 
om information 
och utbildni

 
 

Kvantitativ 
D= 

mmansa
av

b= 0 
 

Kunskap om 
sjukdomen hade en
positiv inverkan på

ur perh
hant

Ehnfors M, 
.fl./ 2005/   m

Sverige 
 
Ref. 12  

h 

D): Part 

 for 
 

 

etydelse vid 
kor 

viket medför att 
ar att 

1, 2, 3*, 4, 
5, 6, 7 

Living wit
chronic 
obstructive 
pulmonary 
isease d

(COP
II. RNs´ 
experience of 
nursing care
patients with
COPD and 
impaired 
nutritional 
status 
 
 

Beskriva 
distrikts-
sköterskor (dsk)
upplevelser av 

utritionens n
b
KOL.  
 
  
 
   

Kvalitativ  
D= intervjuer 
U= 25 
b= 6 
 

Det saknades 
tillräcklig kunskap 
inom 
näring/nutrition hos 
distriktssköters

patienter risker
inte få tillräckligt 
med näring.  
 
 

Akner G, 
Cederholm T/ 
2001/ 
Sverige 
 
Ref. 13 

rgi 
 in 

alignant  
isorders 

dersöka om 
rition och 

kosttillskott har 
någon betydelse 
för sjukdoms 
förloppet vid 
KOL. 
 
 

Kvantitativ 
Review på 14 
studier 
U= 427 personer  
b= ej angivet    
 

utritionsbehandling 
d KOL har en 

positiv effekt på 
muskelstyrka och 
lungfunktion. 
 

1*, 2, 5, 6,  
 
 
 
 
 
 

Treatment of 
protein-ene
malnutrition
choronic 

onomn
d

Un
nut

N
vi
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Författare
År/ Land 

/ 
edömning 

Titel Syfte Metod 
D= data 
U= urval 
b= bortfall 

Resultat Kvalitet-
b

Ehnfors M, 
04/ 

Sverige 
 
Ref. 14 

obstructive 
pulmonary 
disease: Part I. 
Struggling with 

elated 
ns: 

experience 
among persons 

lser kring 
åltidssituationer 

= Intervjuer 
och dagböcker 
U= 22  
b= 9 

ver 
era nackdelar 

relaterade till maten 
och måltidsmiljön.  
 
 

, 2, 3, 4, 5, 
,  m.fl./ 20

Living with 
chronic 

meal-r
situatio

with COPD. 

Beskriva 
patienters 
uppleve
m

Kvalitativ    
D

Patienter upple
fl

1
6

Bryar RM, 
m.fl. /2005/ 

ngland 

Ref. 15 

ness of 
 

 om 

patient hade 
någon effekt. 
 

r 
as , 3, 4,  

E
 

Effective
innovations in
nurse led 
chronic disease 
management for 
patients with 
chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease 
 
 

Undersöka
nytänkande I 
vården av KOL- 

Kvantitativ 
D= datajournale
U= 189 
b= 2 

Kunde inte påvis
någon större 
skillnad. 

1, 2

Boueri FMV, 
.fl. / 20m 01/ 

Ref. 16 
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3.2 Information och utbildni r personer med KOL  
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I flera studier har det visat sig att information är en viktig del för de personer som drabba

KOL (7, 9, 10). En studie (7) visar att majoriteten av deltagarna som har diagno

önskade att de hade r  om om och vad

u



Samma studie visar att det finns en skillnad mellan personernas ålder vid undersökning och 

kare om 

ostillfället leder till en förbättrad kunskap om 

jukdomen som också belyser att välutbildade personer med diagnosen KOL får en bättre 

mation om 

na 

tt 

tion vid det 

rsta mötet med patienten med rädsla för att kränka patienterna då de oftast är överviktiga 

nter 

terna då de 

h 

m 

         10 

vilken form av information som efterfrågas (7).  

 

De äldre personerna i studien (7) ville tala med utbildad vårdpersonal helst ansvarig lä

sin sjukdom medan flertal av de yngre personerna kunde tänka sig att söka efter 

informationen på egen hand via Internet (7). En annan studie (10) visar att god information 

och utbildning i samråd med en patient vid diagn

s

psykisk- och fysisk funktion och att de inte behöver sjukhusvård lika ofta som andra personer 

(10). I en studie (9) visar resultatet att det är viktigt att patienten får muntlig infor

sin sjukdom. Det är av stor vikt att patienten även undervisas i inhalationsteknik samt enkla 

rörelser som kan underlätta andningen och ge patienten ökat självförtroende (9). En studie 

som gjordes i Irland visar i resultatet att enskild utbildning eller i grupp har ökat kunskaper

om sjukdomen och på så vis gett personerna ett bättre förhållningssätt till sin sjukdom (11). 

En annan studie visar att utbildning i grupp har en positiv effekt för patienterna (9). 

Patienterna lär sig att hantera sin sjukdom och stödjer varandra i sjukdomen. Patienterna i 

studien upplevde ensamhet med sin sjukdom efter avslutad grupputbildning (9).  

 

I en annan studie (12) undersöktes hur patienter och vårdgivare upplevde första mötet. 

Resultatet blev att patienterna ansåg att vårdgivarna hade fokuserat för mycket på 

medicinering och rökstopp och inte informerat om nutritionens betydelse även om det var e

stort problem för personerna med KOL. Vårdgivarna valde att inte diskutera nutri

fö

eller underviktiga. I flertal fall så kontaktades dietist för att på bästa sätt informera patie

angående nutrition då personalen inte alltid upplevde att de fick respons hos patien

gav råd om energirik kost. Personalen förklarade i denna studie att de ibland upplevde att de 

inte blev tagna på allvar av patienterna när de försökte undervisa om energirik kost när det 

idag pressas fram i media att kosten ska vara energisnål. Personalen fick ofta förklara sig oc

belysa vikten av energirik kost för dessa personer samt hur viktigt det var att äta små 

portioner ofta. Det var vikigt att äta hälsosamt men dock energirikt (12).  

En studie (10) visar att flera personer med KOL har svårt att utföra sina arbeten och behöver 

därför vara sjukskrivna oftare. Studien visar att personer som har fått utbildning i sin sjukdo

oftare klarar av att utföra sina arbetsuppgifter en längre tid och behöver inte vara sjukskrivna 

så ofta (10).                                                                                                                      



3.3 Nutritionens betydelse  

I två studier (12, 13) kan det påvisas att energi- och proteinrik kost ökar den fysiska 

funktionen samt förlänger livslängden. Det är ett viktigt resultat att belysa då patienter med 

malnutrition oftast inte lever längre än 5 år. Undernäring hos personer med KOL är vanligt 

och beror dels på ett litet intag av näring och proteiner samt patienternas höga 

energiförbrukning (12, 13).  

 

3.3.1 Konsekvenser kring måltidsituationer och maten 

Personer med KOL tappar väldigt lätt aptiten och upplever måltider som smaklösa. En 

bidragande anledning är att infektioner och muntorrhet drabbar dessa personer.

oberoende studier (12,14) und

 I två 

ersöker författarna om personer med KOL upplever några 

roblem före, under eller efter måltiderna. I båda studierna framgår det tydligt att personer 

agliga saker som kan bli jobbiga 

r att 

nar och 

 

a 

 den 

am 

a 

L. Samma studie visar ökad kunskap om fysisk aktivitet ökar livskvaliteten 

os de personer som utför fysisk aktivitet regelbundet (15).  

11 

p

med KOL har ett stort behov att få stöd och hjälp med vard

för dem. Att de inte hittar en parkeringsplats nära affären och måste gå långa sträckor fö

ta sig till affären. Det blir också jobbigt att bära tunga korgar eller köra tröga kundvag

att stå i matos vid tillagning av maten. Studierna visar att de personer som får hjälp av sin

livspartner mår oftast bättre då de inte behöver hjälp av någon utomstående främling. 

Personerna i denna studie som inte kände sig beroende av någon främling utan var beroende 

av sin livskamrat hade en bibehållen livskvalitet trots sin sjukdom. I båda studierna visar 

resultatet att deltagarna som inte hade någon anhörigs hjälp upplevde vardagen som mycket 

jobbig. På grund av sin sjukdom så stannade personerna hemma istället för som de själva s

”skämmer ut sig inför folk” på grund av andfåddheten och hostan (12, 14). Resultatet i

ena studien visar att personerna som deltog i studien upplever att måltiderna är jobbiga då de 

inte kan kontrollera den andfåddhet och hosta som sjukdomen medför och de känner då sk

över att inte ha fint bordsskick. I studien betonas det också att det är viktigt med vila efter 

maten för en person med KOL då det går åt mycket kraft av vid måltiden och de behöver ta 

igen sig (12).  

 

3.4 Fysisk aktivitet 

I en studie (15) framgår det att personalen anser att det är viktigast att informera patientern

om rökstopp. De anser dock att det är viktigt att patienten är medveten om vikten av fysisk 

aktivitet vid KO

h



I en undersökning gjord i Denver visar resultatet att livskvaliteten påverkas positivt vid fysisk

aktivitet (16). I en annan studie visar resultaten att fysisk aktivitet har förbättrat den fysiska 

förmågan men att livskvaliteten dock inte ökar markant (17). En annan studie visar i sitt 

resultat att fysisk aktivitet har en positiv påverkan på lungfun

 

ktionen och underlättar symtom 

som andfåddhet. I denna studie (18) visar resultatet att fysisk aktivitet bibehåller eller ökar 

t 

 

.5 Patienters upplevelse av omvårdnad 

ekt av 

 studie undersökte hur 

ersoner med KOL upplevde dagliga hygienrutinerna på sjukhus där personer anser att det är 

al. Personerna tyckte också att vårdpersonal skulle 

genom 

rdes 

 

livskvaliteten hos de personer med KOL som utför fysisk aktivitet. Bäst effekt av fysisk 

träning ses enligt studien vid gruppträning då personerna kommer i kontakt med andra som 

har samma sjukdom. Genom träning ökar uthålligheten för personerna och de klarar av at

sköta sin ADL (allmän daglig livsföring) bättre vilket medför att vardagslivet blir lättare för 

dem (18).   

 

Studier där spirometrivärdet mättes hos deltagarna visade att värdena förbättrades vid 

regelbunden fysisk aktivitet. Det är ett gott tecken på bibehållen och förbättrad lungfunktion

till skillnad vid insjuknandet efter regelbunden fysisk aktivitet (19). 

 

3

I en studie (15) visar resultatet tydligt att personer med psykisk ohälsa har en sämre eff

sin KOL behandling samt att dessa personer befinner sig dubbelt så länge på sjukhus 

beroende på att de ofta lider av depression och ångest (15). En annan

p

extra viktigt att få en bra relation till person

vara bra på att visa respekt och att deras integritet skulle skyddas (20). Att det är viktigt med 

relationen mellan patient och vårdpersonal och att personalen tar hänsyn till patienten 

att lyssna på patienten och inte stressa visar en till studie (21). De personer som deltog i 

studien ansåg att det var viktigt att hygienrutinerna utfördes utifrån patientens takt och att det 

inte var olika personal varje gång som hjälpte dem. Deltagarna i samma studie anser att 

miljön i sjukhusrummet där vistelse sker har stor betydelse för att underlätta vistelsen på 

sjukhus och att hemtrevlig miljö var att föredra (21). Hur personer med KOL upplever stress 

hos personalen har undersökts i en annan studie (14) och det visade sig att stressen överfö

på patienterna och medförde ökad andfåddhet hos patienterna (14).  Det är viktigt att 

personalen försöker vara så lugn som de kan i samband med omvårdnaden. Patienterna i 

studien tyckte att det var viktigt att personalen hade god kunskap kring sjukdomen för det

gjorde att patienterna kände sig lugnare och tryggare (14).  
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I en studie (22) visar resultatet att omvårdnad och behandling prioriteras olika beroend

ålder, kön, ras. Bäst behandling och omvårdnad får patienter som är kvinnor över 75 år. L

prioritet i behandling får färgade patienter oavsett kön och ålder (22).   

 

e på 

ägst 

 

et övergripande syftet med studien var att undersöka om det innebar några konsekvenser för 

n person med diagnosen KOL i det dagliga livet. Syftet var också att undersöka om 

 utbildning hade någon betydelse för dessa personer samt om fysisk aktivitet, 

utrition och omvårdad för dessa personer hade någon betydelse. Resultatet visade att 

ldning som tilldelades till patienterna hade inverkan på personernas 

har en 

 om 

 blev 

mnats in. I alla artiklarna var personerna 

m deltagit i studierna tillfrågade och deltog av egen fri vilja. Därför ansågs inte artiklarna 

enna studie är en litteraturstudie och de ämnen som behandlats inte är 

ation 

 

4. Diskussion  

 

4.1 Huvudresultat 

D

e

information och

n

information och utbi

livskvalitet. Ett annat av resultaten var att nutritionen var nödvändig för både överviktiga och 

underviktiga personer med KOL. Den ökade muskelaktiviteten vid in- och utandning 

stor energi förbrukning och leder ofta till att personer med KOL blir underviktiga på grund av 

ökad energiförbrukning. Vid sjukhusvistelsen så var det bättre för patienterna med KOL

personalen hade mer kunskap om deras sjukdom så att de förstod deras symtombild och 

konsekvenserna av sjukdomen. Det ledde till att patienterna kände sig trygga och mindre 

stressade vilket påverkade symtombilden positivt.  

  

4.2 Resultatdiskussion 

De artiklar som författarna valde att ta med i studien granskades utifrån en checklista och

värderade ur åtta olika kvalitetsaspekter (8). I åtta studier har den etiska aspekten bara 

diskuterats, ingen ansökan till det etiska rådet har lä

so

vara diskvalificerad då d

mätbara värden utan mer av en kvalitativ ansats. De flesta av artiklarna som deltog i studien 

var skrivna i Europa och var av kvalitativ design. I flera studier framkom det att inform

är mer än nödvändig för nydiagnostiserade patienter med KOL. Det visade sig i en studie att 

information kunde tilldelas på olika sätt beroende på personernas ålder och önskemål. Det 

vanligaste var att de personer som fått diagnosen KOL ville tala med en ansvarig läkare som 

var kunnig inom området (7, 9,10). 
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I dagens samhälle pratas det mycket om etik och moral samt integritet. I dagstidningar skrivs 

det ofta om vanvård där anhöriga och patienter berättar om dåliga vårderfarenheter där 

integritet har kränkts. Att respektera och skydda patienternas integritet är av självklarhet och 

visade sig i denna studie påverkas mycket av vårdpersonalens kunskaper om att vårda 

patienter korrekt (21). 

fär 

 visade 

ad fysisk aktivitet och fick på så sätt bättre livskvalitet (18). En annan 

tudie med likvärdig metod av rehabilitering visade ingen effekt men dock ingen försämring 

 

65 år. 

t försämras vid 

ldrandet. Grund konditionen hos deltagarna kan också ha påverkat resultatet då en aktiv man 

tintill 

r 

ren 

 

4 

 

Artiklarna i studien delades in i huvudområden och under fysisk aktivitet så visade unge

hälften av artiklarna positiv effekt av fysisk aktivitet och den andra hälften visade oförändrad 

effekt. I en studie (18) så hade patienter med KOL utfört ett visst träningsprogram som

bibehållen eller förbättr

s

av livskvaliteten (17). I studien var det ungefär lika många artiklar som visade positiv effekt

av fysisk aktivitet och som inte visade någon förändring vid fysisk aktivitet. Därför tror 

författarna att resultatet kunde ha påverkats genom det urval av artiklar som gjordes. 

Författarna kan genom en bredare sökning bara valt att ta med de artiklar som visade sig ha 

någon effekt av fysisk aktivitet för att få ett positivt resultat. Dock provade författarna flera 

olika sökningsmetoder och många av studierna som berörde ämnesområdet syftade till att 

undersöka fysisk aktivitet tillsammans med medicinsk behandling. Den medicinska 

behandlingen var inte av intresse i denna studie och valdes därför bort.  

 

När författarna tittar på undersökningsgruppen i studierna som berör fysisk aktivitet i 

rehabilitering så kan författarna se att i vissa studier skiljer sig grupperna åt. Även om alla 

deltagarna i studien är över 18 år så är vissa grupper över 65 år och andra mellan 45-

Ålderskillnaden påverkar också resultatet då människors fysiska aktivite

å

eller kvinna med bra grund kondition jämförts med en annan man eller kvinna som näs

inte har någon grund kondition. Graden av sjukdomen är också av stor vikt eftersom KOL ä

en sjukdom som försämras gradvis så beror resultatet på vilken grad av sjukdomstillståndet 

personen har.  Resultatet kan också ha påverkats av vilken medicinsk behandling deltaga

hade under det utförda rehabiliteringsprogrammet. Vissa läkemedel kan ha både positiva och 

negativa biverkningar (3). I urvalskriterierna tog författarna upp att ingen grupp hade någon 

behandling i hemmet då studien skulle påbörjas dock hade ibland vissa deltagare varit i behov

av syrgas under fysisk aktivitet då studierna pågick (19).  

1



I alla studierna hade tidigare forskare och författare valt att inte ta med personer som hade 

hjärt- och kärlsjukdom, njursjukdom m.fl. sjukdomar. 

 

I området som berörde nutritionen fick författarna fram ett mycket viktigt resultat som visade 

hur pass viktig energirik kost är för personer med sjukdomen KOL. Det visade att kostens 

de 

hos personer med KOL. Det var dock 

ånga problem kring måltidsituationerna som lyftes fram som hade stor inverkan på problem 

, 

 

  

 studie (23) visar resultatet att inaktivitet inte enbart beror på personernas lungfunktion 

tan mycket på bentrötthet. Förutom lungfunktionen så påverkas andra organsystem i kroppen 

skall 

t 

korden som kombinerats på olika sätt. Artiklarna söktes vid 

era tillfällen under en period av ett år för att kunna få tillgång till nyare studier.                  15 

betydelse var av lika stor vikt även om personer var underviktiga eller överviktiga. Det visa

i en studie (12) att rätt kost kunde förlänga livslängden 

m

som lätt uppstod hos dessa personer. Dessa problem är en bidragande orsak till att personer 

med KOL drabbas av malnutrition. Problem som uppstod var bland annat vid inköp av mat 

och tillagning av måltider. Hos en person med KOL är andfåddhet och andnöd besvärliga 

symtom som gör det jobbigt att gå i affärer en längre tid samt att stå vid spisen i matos och 

tillaga maten. Dessa problem gör att personer med KOL inte vill handla eller tillaga maten 

(12).   

 

En pågående studie i Sverige visar att fysisk aktivitet vid KOL ger en ökad fysisk förmåga

minskat vårdbehov och förbättrad fysisk aktivitet (23). I denna studie beskrivs KOL som en

systemsjukdom med en nedsatt fysisk förmåga som beror på lungfunktionsnedsättning (23).

I denna

u

negativt och har därför på senare år börjat kallas en systemsjukdom. I denna studie (23) 

relateras inaktiviteten mycket till den nedsatta muskelfunktionen. Programmet i den här 

studien syftade till en ökad konditionsträning samt uthållighetsträning som visade sig ha 

positiv effekt. I denna studie fick deltagarna syrgas under aktivitet vilket ledde till en ökad 

fysisk förmåga hos personer med KOL. I denna studie belyser författarna att ett 

rehabiliteringsprogram måste följas av en fysisk vardag vilket menas att rehabiliteringen 

pågå en längre tid för att visa sig ha effekt samt att det ska syfta till att underlätta vardagslive

för personer med KOL (23).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Till denna studie valde författarna att söka artiklar i databaserna SweMed, PubMed/Medline 

och Cinahl. Databaserna valdes då författarna hittade alla artiklar inom det berörda 

ämnesområdet med hjälp av sö

fl



Författarna valde först ut artiklar genom att läsa artiklarnas abstrakt som skulle belysa 

 

dområden 

e 

da förebyggande som finns för att motverka sjukdomen och det 

nda ”botemedlet” som finns att tillgå. Det finns inget konkret botemedel mot KOL men det 

jukdomen från att vidareutvecklas. Rökstopp kan anses som en svår 

nd ses 

ner 

 

 

  

ärrad symtombild. 

iktigt är därför mer forskning kring omvårdnad av dessa patienter för att på så vis hjälpa 
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ämnesområdet. För att kunna besvara frågeställningarna på bästa sätt valde författarna att dela

upp artiklarna inom fyra olika huvudområden. Flera av artiklarna berörde flera huvu

och kunde då placeras i en annan grupp för att kunna presenteras i hela resultatet. Flera av d

påträffade artiklarna visade sig vara inriktade på medicinsk behandling och var inte lämpat för 

studien och valdes då bort. 

 

4.4 Allmän diskussion  

KOL har sedan flera år blivit en allt vanligare folksjukdom som till största del drabbar 

personer som rökt i många år (1). För att KOL ska kunna försvinna ur samhället krävs 

rökstopp. Rökstopp är det än

ä

är det ända som hindrar s

utväg och svår behandling men går inte att behandlas på något annat sätt (1). Ett samba

mellan samhällsklasser och vilka som drabbas av KOL. De senaste åren har antal perso

som röker ökat kraftigt. Majoriteten bland dem som röker är lågutbildade och/eller arbetslösa

(24). De personerna i samhället som har en högre utbildning och ett mer kvalificerat arbete är

icke-rökare samt att de motionerar mer. Författarna fokuserade på livskvaliteten i det dagliga 

livet vilket innebar förändringar för personer med KOL och deras olika levnadsvanor (24). 

KOL är inte något en person får över natten utan en pågående nedbrytning av lungorna. 

Personer som får diagnosen KOL kan därför ha haft sin sjukdom i många år innan kontakt tas 

med sjukvården. Det kan naturligtvis vara så att personerna känner på sig vad felet är men vet 

dock inte att rökstopp är det enda som hjälper sjukdomstillståndet (5). Vissa studier visar att 

personer förnekar sjukdomen men är väl medvetna om konsekvenserna och när sjukdomen 

börjar ge symtom skyller de på annat som till exempel åldrandet (7, 9). 

 

Författarna till denna studie har inte funnit att det finns så mycket forskning inom 

livskvaliteten hos personer med KOL och att det skulle kunna undersökas i fortsatt forskning.

Författarna till denna studie har även sett att det saknas kunskap om sjukdomen KOL på 

sjukhus idag och leder till stressade och oroliga patienter som får en förv

V

både patienter och sjukvårdspersonal till en bättre vård. 
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