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Introduktion: KOL är en av de huvudsakliga orsakerna till dödsfall runtom i världen. Tobaksrökning och 
andra luftföroreningar är de dominerande orsakerna och många yrkesgrupper har en förhöjd risk att drabbas 
av sjukdomen. Patienter med KOL lider av symtom som dyspné, kronisk hosta och ökad slemproduktion, 
vilket har en stor påverkan på det dagliga livet. Syfte: Att belysa faktorer som kan påverka upplevelsen av 
livskvalitet hos patienter med KOL. Metod: Litteraturstudie som baserades på Polit och Becks (2012) 
niostegsmodell. Databassökningen utfördes i CINAHL samt PubMed. Efter att ha genomgått 
kvalitetsgranskningar återstod totalt 15 artiklar som svarade på syftet och efter databearbetningen kunde två 
huvudkategorier urskiljas med tillhörande underkategorier. Resultat: Två huvudkategorier av faktorer kunde 
utläsas i resultatet med tillhörande mindre underkategorier. Dessa var ”Fysiologiska faktorer” och 
”Psykologiska faktorer”. Fysisk aktivitet visade sig vara en betydande faktor för att öka den upplevda 
livskvaliteten samtidigt som besvär med ångest och depression minskade den upplevda livskvaliteten. 
Slutsats: Litteraturstudien visade på en mängd olika faktorer som kan ha en inverkan på den upplevda 
livskvaliteten. Sjuksköterskor bör därför ha kunskap om dessa för att på ett effektivt sätt kunna hjälpa och 
vägleda sina patienter till att möjliggöra en förhöjd upplevelse av livskvalitet.
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Introduktion 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom [KOL] är en av de huvudsakliga orsakerna till dödsfall run-
tom i världen. Mer än 90% av alla dödsfall relaterade till KOL sker i låg- till medelinkomst 
länder, vilket i sin tur betyder att drabbade som bor i rikare delar av världen inte dör av sjuk-
domen utan lever med den och därefter avlider av andra orsaker (World Health Organization 
[WHO] 2016). I Sverige uppskattas det finnas mellan 400000 - 700000 människor som är 
drabbade av sjukdomen (Svensk Lungmedicinsk Förening [SLMF] 2016a). KOL känneteck-
nas av en kontinuerligt ökande obstruktivitet i luftvägarna som ej är reversibelt och av onor-
mala inflammatoriska reaktioner mot gaser och partiklar. Sjukdomen är överrepresenterad hos 
äldre och hos män med väldigt få fall hos patienter under 35-års ålder. Forskning inom områ-
det har visat på att patienter som lever med KOL upplever en minskad upplevelse av livskva-
litet till följd av sjukdomen (Justine et al. 2013). 

Graden av KOL graderas enligt (Global initiative for chronic obstructive lung disease 
[GOLD] 2016), en skala som från A till D bedömer patientens symtombelastning samt pro-
centen av normalt andningsvärde. Grad A innebär lindriga symtom och 50% eller högre av 
normal andning. Grad B är svåra symtom och 50% eller högre av normal andning. Grad C är 
lindriga symtom och under 50% av normal andning. Grad D är svåra symtom och under 50% 
av normal andning (GOLD 2016). En lättare grad av KOL kan ofta förväxlas med astma då 
symtomen för de två är lika (Almås et al. 2011). 

Diagnosen KOL fastställs med hjälp av spirometri (Hodson & Sherrington 2014). Spirometri 
är en lungfunktionsundersökning som bland annat mäter hur mycket av den totala luftmäng-
den patienten andas ut efter att ha andats in så mycket det går (Almås et al. 2011). Spirometri 
görs både före och efter att luftrörsvidgande läkemedel administrerats till patienten. Har pati-
enten nedsatt luftflöde innan läkemedlen administreras men inte efter så är det en obstruktiv 
nedsättning av lungfunktionen. Har patienten nedsatt luftflöde både före och efter läkemedel 
administreras så har patienten KOL (SLMF 2016b). 

Orsaker 
Tobaksrökning är den dominerande orsaken till KOL och står för ca 90% av orsakerna till att 
sjukdomen bryter ut (Almås et al. 2011). Passiv rökning har även visats bidra till KOL. Andra 
bidragande faktorer som står för ca 10% av orsakerna till KOL är bland annat luftföroreningar 
och inhalation av damm och kemikalier. Några arbetsgrupper som har en ökad risk för expo-
nering av farlig luftförorening är gruvarbetare, textilarbetare, mekaniker och brandmän (Blair 
& Evelo 2014). 

Symtom 
Dyspné är det symtom som oftast leder till den första vårdkontakten för patienter som blir di-
agnosticerade med KOL (Hodson & Sherrington 2014). Dyspné är ett begrepp som används 
för att uttrycka obehag vid andning. Symtomet är subjektivt men går att objektivt bevaka ge-
nom att personen som upplever det har en ansträngd andning (Almås et al. 2011). 

Patienter med KOL drabbas också av symtom som kronisk hosta och ökad slemproduktion. 
Dessa symtom kan vara närvarande varje dag och orsaka livsleda för den drabbade (Almås et 
al. 2011). 
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Eftersom KOL leder till en ökad energiförbrukning i kroppen till följd av den ökade andnings-
frekvensen, drabbas dessa patienter ofta av malnutrition och viktminskning. Sjukdomen kan 
också leda till att patienter inte har ork att handla och laga mat, vilket i sin tur leder till mal-
nutrition (Almås et al. 2011).  

Omvårdnad 
Enligt International Council of Nurses [ICN] (2012) har sjuksköterskan fyra ansvarsområden, 
att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. För att optimera om-
vårdnaden hos patienter med KOL behövs därför att de faktorer som påverkar omvårdnaden 
lokaliseras så att förebyggande av sjukdom och återställandet av hälsan kan genomföras.  

Patienter som lider av en allvarlig andningssvikt med tillhörande ångest bör med hjälp av en 
sjuksköterska hitta sätt att minska sin ångest. Sjuksköterskan bör även hitta sätt att utföra om-
vårdnad av patienten på så vis att patienten känner sig trygg och kan använda sin andning på 
ett effektivt sätt (Almås et al. 2011). 

Fysisk träning har positiva effekter på patienter med KOL och bör alltid övervägas vid be-
handlingen. Konditionsträning minskar symtom och underlättar vardagslivet med både ökad 
fysisk prestationsgrad och en högre arbetsförmåga. Träning minskar även risken för sjuk-
husinläggning (SLMF 2016a). 

Rökavvänjning kan vara svårt då rökning ofta är ett beroende och en stor vana hos patienten. 
Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011) finns det flera 
tillvägagångssätt för att underlätta rökavvänjning, bland annat genom enkla råd och kvalifice-
rade rådgivande samtal för att hjälpa till under avvänjningsperioden. Internet och telefonkon-
takt är något som patienten har lättare tillgång till och är något som kan göras från hemmet 
eller när behovet uppstår. 

Farmakologisk behandling sätts in vid diagnos och baseras på sjukdomens svårighetsgrad. 
Behandlingen består av bland annat adrenerga beta-2-angonister, som är en typ av bronkvid-
gande läkemedel, och glukokortikoider, som har en antiinflammatorisk verkan. Patienter med 
en långt gången KOL kan behöva långvarig syrgasbehandling (Almås et al. 2011). Patienter 
vaccineras även mot influensa samt pneumokocker för att undvika att dessa angriper and-
ningsorganen och gör lidandet värre för de drabbade (GOLD 2016). 

Egenvård 
Behandlingen består av bland annat ett totalt rökstopp, vilket alla som diagnosticerats med 
KOL bör göra för att inte förvärra tillståndet ytterligare och därmed kunna hejda utvecklingen 
av sjukdomen i den mån som anses vara möjlig. Patientutbildning erbjuds även för att hjälpa 
patienterna hantera sin sjukdom (GOLD 2016). 

Livskvalitet 
WHO (2016) definierar livskvalitet som:  

[…] individuals perception of their position in life in the context of the culture 
and value systems in which they live and in relation to their goals, expecta-
tions, standards and concerns. It is a broad ranging concept affected in a com-
plex way by the person's physical health, psychological state, level of indepen-
dence, social relationships, personal beliefs and their relationship to salient 
features of their environment.  
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Livskvalitet bör därför betraktas som ett högst subjektivt begrepp där personens egen upple-
velse av dessa faktorer avgör vad som kan betraktas som livskvalitet. 

Mätning av livskvalitet är omöjligt att göra under ett enstaka ögonblick eftersom det är ett 
subjektivt begrepp som har olika innebörd beroende på vem det utgår ifrån. För att få ett vär-
de på livskvalitet krävs uppföljning, patienten måste jämföra med tidigare värden i livet och 
värdera vilka faktorer som är viktigast för en god livskvalitet. När livskvalitet gäller en person 
så kan den mätas och jämföras efter en viss tidpunkt som exempel efter en behandling, om 
livskvaliteten var bättre eller sämre innan den tidpunkten. Att validera eller granska hur starkt 
påverkad livskvaliteten blir av olika händelser är inte nödvändigtvis av någon vikt inom vår-
den. Patientens egna värderingar på skillnader i livskvalitet är det väsentliga. För att undersö-
ka riskfaktorer som kan ha en negativ påverkan på livskvalitet krävs att flera patienter upple-
ver en minskad livskvalitet av samma anledning. Påverkas livskvaliteten negativt hos en stor 
grupp relaterat till samma faktor betyder det att ett starkt samband existerar. Dock behöver 
detta inte nödvändigtvis ha samma effekt på alla patienter (Brülde 2011). 

Naess et al. (2001) sammanfattar vad som har en positiv inverkan på livskvalitet med de fyra 
huvudbegreppen ”Aktivitet”, ”Gemenskap”, ”Självkänsla” samt ”Grundstämning av glädje”. 
Aktivitet beskrivs som ett engagemang i något som ger en känsla av meningsfullhet. Energi 
till att förverkliga olika intressen och att inte känna sig utsliten. Att uppleva kontroll och en 
valfrihet över egna handlingar. Gemenskap beskrivs som goda vänskapsförhållanden och 
minst en nära relation till någon annan. Självkänsla beskrivs som självsäkerhet i sin egen för-
måga och en tilltro att klara av olika situationer, en känsla av att vara nyttig och att ha något 
att erbjuda. Grundstämning av glädje beskrivs som öppenhet till den yttre världen och ett all-
mänt välmående utan smärta, ångest och en känsla av tomhet. 

Hälsorelaterad livskvalitet omfattar aspekterna hos livskvalitet som är påverkade av hälsan 
och är ett bättre mätvärde för att undersöka vilken effekt vårdåtgärder har på patienters livs-
kvalitet (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 2012). 

Problemformulering 
KOL är en kronisk sjukdom med en rad olika symtom som har stor inverkan på det dagliga 
livet hos de som drabbas. Faktorerna som påverkar livskvalitet hos patienter med KOL är 
mindre dokumenterade men lika viktiga att undersöka. Genom att belysa några av dessa fak-
torer och genom kunskap om vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos patienter med 
KOL kan vårdrutiner utformas och på så vis minska sjukdomens påverkan på patienterna.  

Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att belysa faktorer som kan påverka upplevelsen av livskvali-
tet hos patienter med KOL.  
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Metod 
Arbetet som presenteras är en litteraturstudie. En litteraturstudie är baserad på tidigare forsk-
ningsresultat inom ett valt ämnesområde som analyseras och genomgår kritisk granskning. 
Resultaten summeras sedan för att besvara problemformuleringen och det valda syftet med 
studien (Polit & Beck 2012). 

Litteraturstudien utgår från Polit och Becks (2012) niostegsmodell (se figur 1). 

 

 

 

 

 

Figur 1. Polit och Becks (2012) niostegsmodell, fritt översatt. 
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Litteratursökning 
Efter att ha formulerat syfte med studien (steg 1, Figur 1. Polit & Beck 2012), valdes därefter 
inklusions- och exklusionskriterier samt vilka databaser sökningarna skulle genomföras i. De 
databaser som användes i studien var PubMed och Cinahl då det är de databaser som är mest 
omfattande inom det valda ämnet och omvårdnad (Polit & Beck 2012). I PubMed genomför-
des sökningarna genom användandet av MeSH-termer och i Cinahl genom Headings-termer. 
Sökorden som användes i de båda databaserna var Quality of life, Pulmonary disease, chronic 
obstructive och Dyspnea (steg 2, Figur 1. Polit & Beck 2012). I PubMed adderades utöver 
dessa fyra termer sökordet Nurs*, som inte är en MeSH-term, för att på ett effektivt sätt för-
söka fånga in de artiklar som behandlar omvårdnad då databasen främst fokuserar på medi-
cinsk vetenskap. Sökordet avslutades med en trunkeringssymbol, en asterisk, för att expande-
ra sökordet ytterligare och på så vis även innefatta varianter och böjningar (Polit & Beck 
2012). Dessa sökord söktes först enskilt för att få en uppfattning om hur mycket aktuell forsk-
ning som fanns tillgänglig inom de olika områdena. Efter detta kombinerades termerna för att 
identifiera de relevanta primärkällorna (steg 3, Figur 1. Polit & Beck 2012) och urvalsproces-
sen kunde därefter påbörjas. Databassökningarna genomfördes i oktober 2016 och dokumen-
terades och sammanställdes i tabellform (se tabell 1 och 2).  

Inklusions- och exklusionskriterier 
De studier som inkluderades i arbetet var samtliga peer-reviewed, skrivna på antingen svenska 
eller engelska och behandlar både kvinnor och män.  

De studier som exkluderades från arbetet var artiklar publicerade innan år 2011, samt artiklar 
som behandlar patientgrupper under 18-årsålder. 

!8



( ) = intern dubblett, * = trunkering 

( ) = intern dubblett 

Tabell 1: Databassökning i PubMed

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3

S1: Quality of life [MeSH terms] 28573

S2: Pulmonary disease, chronic 
obstructive [MeSH terms]

6592

S3: Dyspnea [MeSH terms] 2489

S4: Nurs* [All Fields] 13162

S1+S2+S4 18 15 6 6

S1+S3+S4 3 2 (2) 0 0

S2+S3+S4 10 6 (2) 2 2

S1+S2+S3+S4 2 2 (2) 0 0

Totalt 25 (6) 8 8

Tabell 2: Databassökning i Cinahl

Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3

S1: Quality of life [Heading] 4691

S2: Pulmonary disease, chronic 
obstructive [Heading]

1228

S3: Dyspnea [Heading] 391

S1+S2 54 19 6 6

S1+S3 11 3 (3) 0 0

S2+S3 52 4 (3) 1 1

S1+S2+S3 0 0 0 0

Totalt 26 (6) 7 7
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Urval 1 
I urval 1 lästes titel och abstrakt på de totalt 150 artiklar som framkom av sökningarna för att 
granska hur dessa överensstämde med litteraturstudiens syfte (steg 4, figur 1. Polit & Beck 
2012). I PubMed resulterade urval 1 i ett antal av 25 stycken artiklar, varav sex stycken av 
dessa var interna dubbletter. Detta resulterade i det totala antalet av 19 stycken artiklar. I Ci-
nahl resulterade urval 1 i 26 artiklar varav sex stycken av dessa var interna dubbletter. Sam-
manlagt för båda databaserna resulterade urval 1 i 51 artiklar som var relevanta för litteratur-
studiens syfte. De artiklar som blev exkluderade från detta urval svarade inte på litteraturstu-
diens syfte. 

Urval 2 
I urval 2 lästes artiklarna från urval 1 i sin helhet (steg 5, figur 1. Polit & Beck 2012). Därefter 
gjordes en sammanfattning av innehållet för att granska huruvida de fortfarande ansågs för-
hålla sig inom ramen för litteraturstudiens syfte (steg 6, figur 1. Polit & Beck 2012). Gransk-
ningen resulterade i att en av artiklarna från PubMed fick bli exkluderad då den visade sig 
vara en review-artikel, och att fyra artiklar från Cinahl fick bli exkluderade då det visade sig 
att tre av artiklarna inte hade livskvalitet som primärt fokus och därför gav för lite insikt i för-
fattarnas valda område och en av artiklarna utvärderade mätinstrument för livskvalitet och 
därför inte passade litteraturstudiens syfte. Efter granskning av de 19 artiklar i PubMed från 
urval 1 återstod åtta artiklar. Efter granskning av de 26 artiklar i Cinahl så återstod sju artiklar. 

Urval 3 
I urval 3 genomgick de återstående åtta artiklarna från PubMed och de sju artiklarna från Ci-
nahl från urval 2 en kritisk granskning (steg 7, figur 1. Polit & Beck 2012). Kvalitetsgransk-
ningen av de valda artiklarna utgick från Polit och Becks (2012) granskningmallar “Guide to 
an Overall Critique of a Qualitative Research Report” och “Guide to an Overall Critique of a 
Quantitative Research Reprot”. Antalet artiklar som därmed återstod i urval 3 var åtta stycken 
ifrån PubMed och sju stycken ifrån Cinahl, totalt 15 stycken artiklar. 

Databearbetning 
Efter urvalsprocessen utfördes en analys och sammanställning av de återstående artiklarna för 
att dela upp den inhämtade informationen i olika kategorier (steg 8, figur 1. Polit & Beck 
2012). För att utföra detta tilldelades artiklarna varsitt nummer för att på ett lätt sätt särskilja 
dem åt och de analyserades därefter enligt steg sex till åtta (Figur 1. Polit & Beck 2012). Un-
der analysens gång antecknades samtliga faktorer och de olika kategorierna kunde därefter 
urskiljas. I analysen identifierades då två olika huvudkategorier med tillhörande underkatego-
rier som antecknades av författarna. Dessa huvudkategorier och underkategorier av faktorer 
var: ”Fysiologiska faktorer” med underkategorierna ”Fysisk aktivitet”, ”Dyspné” samt 
”Samexisterande sjukdomar och rökning” och ”Psykologiska faktorer” med underkategorier-
na ”Ångest och depression”, ”Sjukdomssyn” samt ”Kontakt med sjukvård”. Efter att indel-
ningen var slutförd kunde en kritisk sammanställning av litteraturstudien göras (steg 9, figur 
1. Polit & Beck 2012). 
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Forskningsetiska överväganden
Enligt Polit och Beck (2012) och Forsberg och Wengström (2016) ska studiedeltagare ha be-
handlats på ett etiskt korrekt sätt och författarna av dessa artiklar ska presentera sina data på 
ett vis som inte ska kunna misstolkas. Resultatet av en studie ska alltid redovisas oavsett vad 
resultatet visar och studiedeltagarna ska vara anonyma och inte ha kommit till någon form av 
skada under studiens gång. Om en artikel uppfyller dessa krav blir den godkänd av en etisk 
kommitté. 

De etiska överväganden som författarna av denna litteraturstudie gjort är att välja studier som 
är etiskt godkända av en etisk kommitté eller där det finns egna överväganden kring etiska 
förhållningssätt beskrivna i studierna. Alla artiklar från litteratursökningen är redovisade. Alla 
resultat som framkommit är presenterade även de som inte stödjer författarnas egna åsikter.   
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Resultat 
Resultatet baserades på 15 artiklar där 14 studier använde kvantitativ metod och en använde 
kvalitativ metod. Syftet med litteraturstudien var att identifiera faktorer som påverkar upple-
velsen av livskvalitet hos patienter med KOL. En mängd olika faktorer kunde urskiljas i artik-
larna, men efter att ha analyserat resultaten av dessa artiklar framkom två huvudkategorier av 
faktorer som var: ”Fysiologiska faktorer” med underkategorierna ”Fysisk aktivitet”, ”Dyspné” 
samt ”Samexisterande sjukdomar och rökning” och ”Psykologiska faktorer” med underkate-
gorierna ”Ångest och depression”, ”Sjukdomssyn” samt ”Kontakt med sjukvård”(se Figur 2). 

 

 

Figur 2. Huvudkategorier med tillhörande underkategorier av faktorer som påverkar upple-
velsen av livskvalitet vid KOL. 

Fysiologiska faktorer 
Denna kategori behandlar de fysiologiska faktorerna som påverkade upplevelsen av livskvali-
tet hos patienter med KOL. 

Fysisk aktivitet 

Graden av fysisk aktivitet hos patienter med KOL visade en tydlig relation till livskvaliteten. 
Fysisk inaktivitet ledde till minskad hälsorelaterad livskvalitet och fysiskt aktiva patienter vi-
sade en högre livskvalitet (Jackson et al. 2013; Benton & Wagner 2013). Lungrehabiliterings-
program var effektiva för att påverka livskvaliteten positivt hos patienter med KOL genom att 
öka styrka och uthållighet i kroppen. Denna sortens träning visade störst påverkan på livskva-
litet hos patienter med KOL samtidigt som ytterligare träning för överkroppen visar ingen ex-
tra påverkan på livskvalitet trots ökad styrka och uthållighet i överkroppen. Ökad styrka och 
uthållighet i överkroppen gav en ökad fysisk funktion men visade ingen tydlig koppling till 
ökad livskvalitet (Benton & Wagner 2013). Med hjälp av olika typer av rehabiliteringspro-
gram utformade för patienter med KOL kunde deltagarna rapportera en ökad upplevelse av 
livskvalitet efter att ha deltagit i de olika programmen (Moriyama et al. 2013; Kiongera & 
Houde 2015; Deng et al. 2013; Lin et al. 2013). Dessa program innefattade moment som att 
lära sig att hosta på ett effektivt sätt samt gångträning där deltagarna fick i uppdrag att utefter 
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egen förmåga sätta upp mål för att öka sin uthållighet i vardagen (Moriyama et al. 2013; Deng 
et al. 2013).  

I Kiongera och Houdes (2015) studie fick deltagarna utöver gångträning också cykla på trä-
ningscykel och lyfta vikter speciellt anpassade efter varje deltagares individuella förmåga. 
Andra studier använde sig av att träna deltagarnas lungmuskulatur med hjälp av olika and-
ningsövningar (Deng et al. 2013; Lin et al. 2013). Enligt Moriyama et al. (2013) fick delta-
garna i studiens egenvårdsprogram ett minskat systoliskt blodtryck och kunde med hjälp av 
programmet öka sin uthållighet i det dagliga livet som då hade en positiv inverkan på den 
upplevda livskvaliteten. Enligt Kiongera och Houde (2015) kunde deltagarna i studien öka sin 
fysiska uthållighet, minska sin dyspné och få en ökad hälsorelaterad livskvalitet efter att ha 
genomgått ett 8-veckors rehabiliteringsprogram. Att rehabiliteringsprogrammet visade sig ge 
dessa resultat med minskade symtom kopplades till att deltagarna hade en nedsatt muskel-
funktion till följd av inaktivitet och därför svarade bra på den fysiska träningen programmet 
erbjöd.  

Övervikt visade sig ha en negativ påverkan på livskvalitet hos patienter med KOL. Träning 
var därför även viktigt för att motverka övervikt (Jackson et al. 2013). Fysisk inaktivitet och 
försämrad fysisk funktion visade samband med depression och försämrad livskvalitet (Asuka 
et al. 2013). 

Dyspné 

Upplevelsen av dyspné hade en större inverkan på livskvaliteten än lungfunktionen (Ekinci et 
al. 2015). I Bentsen et al. (2013) beskrev samtliga deltagare att de besvärades av dyspné och 
att detta var det mest bekymmersamma symtomet. Dyspnén ledde till en fysisk begränsning 
och brist på energi att kunna utföra vardagliga aktiviteter.  

Försämrade lungfunktionstester visade dock på en ökad dyspné vilket talar för att dyspné är 
nära relaterat till lungfunktion trots att det är upplevelsen av dyspné som är den dominerande 
faktorn som påverkar livskvaliteten (Akinci et al. 2013). I Akinci och Yildirim (2013) kunde 
kopplingen mellan dyspné och en minskad upplevelse av livskvalitet ses.  

Enligt Deng et al. (2013) kunde deltagarna med hjälp av träning för att öka den fysiska funk-
tionen också förbättra sin andning och minska dyspnén samtidigt som de förbättrade sin upp-
levelse av livskvalitet. I Lin et al. (2012) kunde deltagarna efter att ha genomgått ett tränings-
program liknande den i Deng et al. (2013) minska sin dyspné, öka sin tolerans gällande fysisk 
aktivitet och därmed öka den upplevda livskvaliteten. 

Enligt Park och Larson (2014) observerades det att i takt med att lungvolymen minskade hos 
deltagarna kom de till slut till en punkt där upplevelsen av symtomen ändrades och en grupp 
angav att svårighetsgraden av symtom som dyspné minskade, medan en annan grupp angav 
att symtomen förvärrades. Mekanismerna bakom denna skillnad i upplevelse var oklar, men 
en ökad svårighetsgrad av symtom kunde kopplas till en minskad upplevelse av livskvalitet.  

I Al-Gamal och Yorke (2013) jämfördes patienternas upplevelse av dyspné och livskvalitet 
med vad deras makar trodde den drabbade upplevde. Studien visade att makarna oftast trodde 
att den drabbade hade en värre dyspné och sämre livskvalitet än vad de själva uppgav. 
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Samexisterande sjukdomar och rökning 

Samexisterande kroniska och somatiska sjukdomar hade en negativ inverkan på livskvaliteten 
hos patienter med KOL (Jackson et al. 2013; Mewes et al. 2016). Dock kunde bronkiektasi 
uteslutas som en påverkande faktor. Inga samband kunde hittas mellan bronkiektasi och för-
sämrad upplevelse av livskvalitet vilket tyder på att samexisterande sjukdomar generellt på-
verkar upplevelsen av livskvalitet negativt (Ekinci et al. 2015).  

Högre sjukdomsgrad av KOL visade negativ påverkan på livskvalitet. Detta kunde fastställas 
då sjukdomsgrad värderades i både GOLD skala och efter St. George's Respiratory Ques-
tionnaire (SGRQ) (Ekinci et al. 2015; Mewes et al. 2016). 

Det fanns även tydliga samband mellan rökning och försämrad livskvalitet hos patienter med 
KOL (Mewes et al. 2016). 

Psykologiska faktorer 
Denna kategori behandlar de psykologiska faktorerna som påverkade upplevelsen av livskva-
litet hos patienter med KOL. 

Ångest och depression 

Ångest och depression visade sig ha stor påverkan på livskvaliteten hos patienter med KOL. 
Depression hade en negativ effekt på livskvaliteten, medan ångest och oro enligt Mewes et al. 
(2016) visade sig ha en positiv effekt på livskvaliteten. 

Al-Gamal (2014) motsäger dock detta och visade att både ångest och depression hade en ne-
gativ effekt på livskvaliteten hos patienterna. Asuka et al. (2013) fann även att minskad fysisk 
aktivitet resulterade i ökad depression och som tidigare konstaterats även till försämrad livs-
kvalitet. 

Park och Larson (2014) såg kopplingar mellan depression och ångest med dyspné och dålig 
livskvalitet hos deltagarna. Deltagarna som uppgav höga nivåer av depression och ångest var 
yngre och upplevde även en värre dyspné än vad de äldre deltagarna i studien gjorde. Dessa 
symtom tycktes samspela med varandra och ge dessa patienter en försämrad upplevelse av 
livskvalitet än hos de individer som främst besvärades av fysiska symtom, som fatigue och 
kronisk hosta. 

Kiongera och Houde (2015) såg sambandet att många av deltagarna som uppgav att de led av 
ångest och depression inte hade lika lyckade resultat av rehabiliteringsprogrammet som de 
andra deltagarna. Depression och ångest visade sig därför vara ett stort hinder för dessa delta-
gare att kunna genomföra en lyckad rehabilitering och i sin tur få hjälp med sina symtom. 

Depression gav en ökad risk för en försämrad sjukdomssyn genom att minska drivkraften att 
utföra aktiviteter i livet och en generellt negativ syn på världen (Mewes et al. 2016). Ångest 
visade även en negativ påverkan på livskvaliteten hos patienter med KOL. Dock konstaterade 
en studies resultat ett positivt samband mellan ångest och livskvalitet vilket motstrider reste-
rande studiers resultat (Mewes et al. 2016). 
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Sjukdomssyn 

Enligt Mewes et al. (2016) så hade sjukdomssyn även en påverkan på livskvaliteten där en 
positiv syn på sjukdomen ledde till en ökad livskvalitet.  

Moriyama et al. (2013) såg kopplingar mellan ökade aktiviteter i det dagliga livet och ökade 
sociala aktiviteter med en ökad upplevelse av livskvalitet hos deltagarna. I studien fick delta-
garna med hjälp av en sjuksköterska råd för att optimera hanteringen av sjukdomen samt att 
utesluta faktorer i livet som kunde påverka sjukdomsförloppet negativt. Efter kursen som på-
gick under sex månader upplevde deltagarna en ökad upplevelse av livskvalitet. 

Bentsen et al. (2013) såg kopplingar mellan en omfattande symptombild och en negativ fram-
tidstro och en dålig livskvalitet. Deltagarna med flest symtom av sin KOL uppgav också den 
mest negativa synen på framtiden. 

Kontakt med sjukvård 

Deng et al. (2013) testade icke-farmakologisk behandling mot KOL som innefattade bland 
annat terapi. Studien visade att de deltagare som genomgått den icke-farmakologiska behand-
lingen upplevde sina symtom som dyspné och fatique som mer lätthanterliga efter behand-
lingen och därmed en ökad upplevelse av livskvalitet. 

Kontakt med minst en läkare innebar en ökad chans för att patienter påpekar försämrad livs-
kvalitet. Dålig tillgång till vård visade sig även vara en riskfaktor för försämrad hälsorelaterad 
livskvalitet. Patienter med KOL som tidigare vaccinerats mot pneumoni visade sig ge minst 
fem gånger så hög risk att påtala försämrad hälsorelaterad livskvalitet. Detta talar för att 
pneumonivaccination är en riskfaktor för försämrad hälsorelaterad livskvalitet. Dock innebär 
en pneumonivaccination att patienten har en vårdkontakt vilket innebär en ökad risk för att 
försämrad livskvalitet påtalas och behöver inte nödvändigtvis bero på själva vaccinationen 
vilket ses som otroligt av studiens författare (Jackson et al. 2013). 
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att identifiera faktorer som påverkar upplevelsen av livskvali-
tet hos patienter med KOL. De huvudkategorier av faktorer som kunde identifieras var :”Fy-
siologiska faktorer” med underkategorierna ”Fysisk aktivitet”, ”Dyspné” samt ”Samexiste-
rande sjukdomar och rökning” och ”Psykologiska faktorer” med underkategorierna ”Ångest 
och depression”, ”Sjukdomssyn” samt ”Kontakt med sjukvård”. 

Resultatdiskussion 
Litteraturstudiens resultat visade att träning hade en positiv inverkan på livskvaliteten. Vilken 
sorts träning hade mindre inverkan. Resultaten visade även att minskad fysisk aktivitet leder 
till ökad depression och i sin tur minskad livskvalitet hos patienter med KOL. Dessa resultat  
kan stärkas av Janssens et al. (2011) som visade att en ökad träningskapacitet under rehabilite-
ringsträningen kunde kopplas till en förhöjd upplevelse av livskvalitet. 

Ekinci et al. (2015) motsäger vad som står i Jackson et al. (2013) där resultatet visar att sam-
sjuklighet av KOL och ytterligare kroniska sjukdomar har en negativ påverkan hos patienter 
med KOL medan Ekinci et al. (2015) visar att bronkiektasi inte har någon påverkan på livs-
kvalitet.  

En annan del av resultatet visar att den upplevda dyspnén hade en tydligare koppling till livs-
kvaliteten än vad lungfunktionstesterna hade. Detta kan tyda på att den psykiska känslan av 
andnöd har större påverkan på livskvalitet hos patienter med KOL än vad lungfunktion har. 
Detta resultat kunde styrkas i Janssens et al. (2011) som visade att en högre grad av dyspné 
relaterad till rädsla kunde leda till en minskad upplevelse av livskvalitet. Dock kunde fler epi-
soder av dyspné kopplas samman med rehabiliteringsträningen istället för en minskad dyspné 
hos patienterna.  

I Jacobsen et al. (2012) drogs slutsatsen att dyspné var det symtom som hade störst påverkan 
på den upplevda livskvaliteten. Starka samband mellan rehabiliteringsträning och minskad 
dyspné kunde även dras. 

I en del av resultatet antyddes det att ångest hade en positiv effekt på livskvalitet. Detta resul-
tat motbevisades dock i en annan studie där starka kopplingar mellan ångest och en försämrad 
livskvalitet kunde dras. Willgoss et al. (2011) beskrev att ångest hade en stor inverkan på livs-
kvaliteten hos patienter med KOL. Ångesten hos dessa patienter ledde till känslor av isolering 
och att dagliga och sociala aktiviteter undveks. 

Metoddiskussion 
Litteraturstudiens syfte har under arbetets gång ändrats något, vilket har medfört att det kan 
finnas relevanta sökord som har uteslutits. Studiernas innehåll granskades och analyserades av 
författarna för att säkerställa att dessa kunde svara på och var relevanta för arbetets syfte. De 
redan framtagna studiernas resultat svarade dock på litteraturstudiens syfte även efter syftet 
hade ändrats och författarna beslutade därför att inte ändra på sökorden och databassökningen 
av denna anledning. 

I Jackson et al. (2013) undersöktes 5827 varav endast 348 med KOL. Patienterna med KOL 
identifierades via självrapportering vilket bör övervägas vid granskning av studiens resultat då 
detta kan minska . Två av studierna som användes i litteraturstudien var skrivna av samma 
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författare och behandlade snarlika ämnen samt utfördes på samma grupp deltagare. Detta 
identifierades av författarna men bedömdes inte påverka resultatet av litteraturstudien något 
då studierna i slutändan behandlade det som var relevant utifrån syftet. 

De studier som författarna använt sig av i litteraturstudien var genomförda i länder runtom i 
hela världen. Detta ger litteraturstudien en högre grad av tillförlitlighet då resultaten visade på 
liknande faktorer enligt författarna. Med denna litteraturstudie ville författarna identifiera de 
faktorer som påverkar upplevelsen av livskvalitet hos patienter med KOL. Med detta i åtanke 
valde författarna att inte göra några begränsningar utifrån kön eller övre ålder för att få en så 
bred mångfald i resultatet som möjligt. 

Klinisk betydelse 
Många av studierna som användes i denna litteraturstudie visade på hur olika former av reha-
biliteringsprogram hade en positiv inverkan på patienter med KOL och upplevd livskvalitet. 
Denna kunskap bör därför implementeras i vården av patienter med KOL för att kunna under-
lätta symtombilden och höja den upplevda livskvaliteten. 

Förslag till fortsatt forskning 
Den aktuella forskningen inom ämnet visar att de olika faktorer som behandlats i denna litte-
raturstudie har en stor inverkan på patienter med KOL och deras liv och deras upplevda livs-
kvalitet. Författarna anser därför att vidare forskning bör bedrivas inom området för att kunna 
ta fram riktlinjer och rutiner för att lättare kunna identifiera dessa faktorer och på så sätt arbe-
ta för att göra livet lättare för de berörda patienterna. 

Slutsats 
Litteraturstudiens resultat visade på en mängd olika faktorer som påverkar den upplevda livs-
kvaliteten hos patienter som lever med KOL. Fysisk aktivitet minskade dyspné och den över-
gripande symtombilden hos patienterna samtidigt som det höjde den upplevda livskvaliteten. 
Psykiska symtom som ångest och depression kunde därmed också lindras med hjälp av ökad 
fysisk aktivitet och höja den upplevda livskvaliteten. Dessa faktorer är något sjuksköterskor 
bör ha i åtanke vid vård av patienter med KOL för att på bästa sätt kunna vårda dessa och 
hjälpa dem att förbättra den upplevda livskvaliteten. 
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Bilaga 2. Artikelmatris

Författare, land 
& årtal

Titel Syfte Metod Resultat

Akinci, A.C., Pinar, R. 
& Demir, T. 

Turkiet, 2013

The relation of the 
subjective dyspnoea 
perception with 
objective dyspnoea 
indicators, quality of 
life and functional 
capacity in patients 
with COPD

Syftet med studien var 
att identifiera 
relationerna mellan 
subjektiv dyspné 
uppfattning, objektiva 
dyspné indikationer, 
livskvalitet och 
funktinell kapacitet.

Metod: Kvantitativ 
sambandsstudie 
Urval: Klusterurval 
Deltagare: 94 tillfrå-
gade, 69 slutförde 
Bortfall: 26 
Datainsamling: 
Dyspné utvärderades 
med Basal Dyspnea 
Index (BDI), Visual 
Analog Scale (VAS), 
respiratoriska tester 
och artärgas-prov. 
Livskvalitet värdera-
des med hjälp av 
SF-36 och St. George
´s Respiratory Ques-
tionnaire (SGRQ). 
Funktionell kapacitet 
värderades med six-
minute walking 
distance test 
(6MWD).

Subjektiv dyspné 
ökade med försämrade 
lungfunktionstester. 
Studien visar även att 
både subjektiv och 
objektiv dyspné är 
starkt relaterat till 
livskvalitet där ökad 
dyspné motsvarade i 
försämrad livskvalitet, 
dock när dyspné 
värderades i VAS så 
sågs ingen relation 
mellan livskvalitet och 
subjektiv dyspné.

Akinci, A.C. & 
Yildirim, E. 

Turkiet, 2013

Factors affecting 
health status in patients 
with chronic 
obstructive pulmonary 
disease

Syftet med studien var 
att undersöka 
sambandet mellan 
dyspné, fatigue, sömn, 
lungfunktion och 
livskvalitet.

Metod: Kvantitativ 
sambandsstudie 
Urval: Klusterurval 
Deltagare: 102 
Bortfall: Framkom-
mer ej 
Datainsamling: 
Lungkapaciteten tes-
tades med spirometri. 
Dyspné utvärderades 
med Modified Medi-
cal Research Council 
(MRC) Dyspnea Sca-
le, Sömn utvärderades 
med Pittsburgh Sleep 
Quality Index (PSQI). 
Fatigue utvärderades 
med Piper Fatigue 
Scale (PFS) och livs-
kvalitet utvärderades 
med (SGRQ)

Studien påvisar att hos 
KOL patienter är 
livskvalitet direkt 
kopplat till dyspné. 
Sambandet mellan 
fatigue och 
livskvalitet påvisar 
även en negativ 
påverkan på 
livskvaliteten. Enligt 
studien påverkas även 
livskvalitet av 
sömnkvaliteten där 
minskad sömn innebär 
en försämrad 
livskvalitet.
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Al-Gamal, E. 

Jordanien, 2014

Quality of Life, 
Anxiety and 
Depression among 
Patients with Chronic 
Obstructive 
Pulmonary Disease 
and their Spouses

Syftet med studien var 
att undersöka 
sambanden mellan 
ångest, depression och 
livskvalitet hos 
patienter med KOL 
och deras makar.

Metod: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
Urval: Typiskt urval 
Deltagare: 134 
Bortfall: Framkom-
mer ej 
Datainsamling: Data 
samlades in via fråge-
formulär där deltagar-
na fick uppskatta ång-
est och depression 
med hjälp av Hospital 
Anxiety and Depres-
sion Scale (HADS) 
och livskvalitet med 
hjälp av Quality of 
Life Inventory 
- Pulmonary version 
(QLI-P) och Quality 
of Life Inventory - 
Generic version (QLI-
G).

Studien visade att 
patienten är den i 
förhållandet med lägst 
livskvalitet medan 
makan också upplever 
en märkbart minskad 
livskvalitet. Det var 
inga större skillnader 
mellan ångest och 
depression hos patient 
och maka. När 
granskningen av 
samband hos patient 
och maka som kan 
påverka livskvaliteten 
så sågs det att 
utbildningsnivå hade 
en tydlig påverkan på 
livskvalitet hos både 
maka och patient. 
Inkomst var även 
relaterat till 
livskvalitet dock 
enbart hos patienten.

Al-Gamal, E. & 
Yorke, J. 

Jordanien, 2013 

Perceived 
breathlessness and 
psychological distress 
among patients with 
chronic obstructive 
pulmonary disease 
and their spouses

Syftet med studien var 
att undersöka hur 
mycket dyspné 
påverkar patienter 
med KOL, samt hur 
deras makar upplever 
patientens dyspné är.

Metod: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
Urval: Typiskt urval 
Deltagare: 134 
Bortfall: Framkom-
mer ej 
Datainsamling: Data 
samlades in via fråge-
formulär där deltagar-
na fick uppskatta 
dyspné med hjälp av 
Dyspnoea 12 Scale 
(D-12) och ångest och 
depression med hjälp 
av Hospital Anxiety 
and Depression Scale 
(HADS). Deltagarna 
fick även uppskatta 
hur väl de upplevde 
sin hälsa med hjälp av 
en femgradig skala.

Studien visade att 
makan till patienten 
oftast anmärkte 
graden av dyspné som 
värre än vad patienten 
själv gjorde. Studien 
visade även på ett 
tydligt samband 
mellan dyspné och 
ångest och depression 
hos både makan och 
patienten.



Bilaga 2. Artikelmatris

Författare, land 
& årtal

Titel Syfte Metod Resultat

Asuka, I., Hideaki, S., 
Yoshika, H., Rumi, 
K., Shoko, I., 
Sumihisa, H., Chika, 
K., Hiroki, O. & 
Naoto, R. 

Japan, 2013

Relationship Between 
Depression in Patients 
With COPD and the 
Percent of Predicted 
FEV1, BODE Index, 
and Health-Related 
Quality of Life

Syftet med studien var 
att undersöka 
relationen mellan 
depression, % av 
förväntat FEV1 
resultat, BODE index 
(Body mass index, 
Obstruction, Dyspnea 
and Exercise Index) 
och hälsorelaterad 
livskvalitet.

Metod: Kvantitativ 
Urval: Klusterurval 
Deltagare: 74 
Bortfall: Framkom-
mer ej 
Datainsamling: 54 
patienter med KOL 
som undergick respi-
ratorisk rehabilitering 
och 20 patienter som 
undergick respirato-
risk behandling efter 
att vårdats för exerba-
tioner men nått ett 
stabilt stadie valdes ut. 
Deltagarna fick däref-
ter svara på frågefor-
mulär.

Samband mellan 
depression och 
försämrad 
hälsorelaterad 
livskvalitet till följd 
av minskad fysisk 
aktivitet fanns hos 
försöksgruppen.

Benton, M.J. & 
Wagner, C.L. 

USA, 2013 

Effect of Single-Set 
Resistance Training 
on Quality of Life in 
COPD Patients 
Enrolled in Pulmonary 
Rehabilitation

Syftet med studien var 
att undersöka vad 
Single-Set Resistance 
Training (SSRT) har 
för effekt på 
upplevelsen av 
livskvalitet.

Metod: Kvantitativ 
Urval: Randomized 
controlled trial 
Deltagare: 19 
Bortfall: Inget 
Datainsamling: Del-
tagarna delades upp i 
två grupper där en 
kontrollgrupp fick 
utföra 8 veckors lung-
rehabilitering och den 
andra gruppen fick 
utföra 8 veckors lung-
rehabilitering med 
(SSRT) träning.

Studien visade att 
fysisk styrka ökade i 
båda grupperna och 
att detta gav ökad 
livskvalitet. Någon 
skillnad mellan 
kontroll och 
experimentgruppen 
gick däremot inte att 
finna. Ökad fysisk 
styrka påvisar en 
ökning av livskvalitet 
hos KOL patienter. 
(SSRT) gav dock inte 
någon ytterligare 
ökning av livskvalitet.
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Bentsen, S.B., 
Gundersen, D., 
Assmus, J., Bringsvor, 
H. & Berland, A. 

Norge, 2013

Multiple symptoms in 
patients with chronic 
obstructive pulmonary 
disease in Norway

Syftet med studien var 
att undersöka 
sambandet mellan 
mängden symtom 
KOL patienter 
upplever med deras 
framtidstro.

Metod: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
Urval: Klusterurval 
Deltagare: 136 till-
frågade, 100 deltog 
Bortfall: 36 
Datainsamling: Data 
samlades in med hjälp 
av ett frågeformulär 
där deltagarna fick 
fylla i svårighetsgra-
den av deras olika 
symptom samt om 
deras syn på framti-
den var positiv eller 
negativ. 

Studien visade ett 
samband mellan att de 
patienter med flest 
symptom också hade 
den mest negativa 
synen på framtiden. 
Alla deltagare i 
studien upplevde 
dyspné som symptom, 
vilket KOL patienter 
oftast upplever som 
det mest 
handikappande 
symptomet. Dyspné 
kan därför ses som en 
stor bidragande faktor 
till den negativa synen 
på framtiden hos de 
berörda deltagarna.

Deng, G-J., Liu, F-R., 
Zhong, Q-L., Chen, J., 
Yang, M-F. & He, H-
G. 

Kina, 2013

The effect of non-
pharmacological 
staged interventions 
on fatigue and 
dyspnoea in patients 
with chronic 
obstructive pulmonary 
disease: A randomized 
controlled trial

Syftet med studien var 
att utvärdera effekten 
av icke-
farmakologiska 
interventioner på 
fatique och dyspné 
hos patienter med 
KOL.

Metod: Kvantitativ 
Urval: Randomized 
controlled trial 
Deltagare: 64 
Bortfall: 6 
Datainsamling: Data 
samlades in på ett 
sjukhus där en grupp 
fick traditionell be-
handling, och den 
andra gruppen fick 
icke-farmakologiska 
interventioner (terapi, 
träning) utöver den 
traditionella behand-
lingen. Instrument för 
att mäta fatique och 
dyspné användes för 
att utvärdera resulta-
ten.

Studien visade att 
patienterna som 
genomgått de icke-
farmakologiska 
interventionerna 
upplevde en minskad 
dyspné efter 
behandlingen och 
därmed en ökad 
upplevelse av 
livskvalitet.
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Ekici, A., Bulcun, E., 
Karakoc,T., Senturk, 
E. & Ekici, M. 

Turkiet, 2015

Factors Associated 
With Quality of Life 
in Subjects With 
Stable COPD

Syftet med studien var 
att bedöma vilken 
påverkan bronkiektasi 
(permanent skada på 
luftrören), ångest och 
depression och 
sjukdomsgrad har på 
den hälsorelaterade 
livskvaliteten.

Metod: Kvantitativ 
Urval: Klusterurval 
Deltagare: 62 
Bortfall: Framkom-
mer ej 
Datainsamling: Del-
tagarna fick med hjälp 
av frågeformulär skat-
ta sina olika symtom i 
förhållande till den 
hälsorelaterade livs-
kvaliteten.

Studien visade inget 
samband mellan 
bronkiektasi och 
försämrad 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos KOL 
patienter. 
Sjukdomsgraden 
påverkade däremot den 
hälsorelaterade 
livskvalitet hos KOL 
patienter. Studien 
visade även att graden 
av dyspné påverkade 
den hälsorelaterade 
livskvaliteten i en 
större utsträckning än 
vad den fysiologiska 
mätningen av 
lungfunktion gjorde.

Jackson, B.E., Suzuki, 
S., Coultas, D., Singh, 
K.P. & Bae, S. 

USA, 2013 

Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease 
and Health-Related 
Quality of Life in the 
2009 Texas 
Behavioral Risk 
Factor Survey

Syftet med studien var 
att undersöka Texas 
Behavioral Risk 
Factor Surveillance 
System (BRFSS) och 
hur väl det kan 
identifiera faktorer 
som påverkar 
hälsorelaterad 
livskvalitet negativt 
hos KOL patienter, 
och även identifiera 
skillnader mellan 
KOL patienter och 
den allmänna 
befolkningen.

Metod: Kvantitativ 
Urval: Klusterurval 
Deltagare: 5827 
Bortfall: Inget 
Datainsamling: Stu-
dien använde sig av 
data från en tidigare 
federalt finansierad  
undersökning via tele-
fonenkäter i Texas.

Studien visar att 
faktorer som påverkar 
hälsorelaterad 
livskvalitet negativt 
hos KOL patienter är 
bland annat övervikt, 
rökning, fysisk 
inaktivitet och andra 
kroniska sjukdomar. 
Studien visade även att 
dessa riskfaktorer hade 
en större påverkan på 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos KOL 
patienter än hos den 
allmänna 
befolkningen. Kontakt 
med minst 1 doktor 
påvisade även en ökad 
risk för att påpeka 
försämrad 
hälsorelaterad 
livskvalitet.
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Kiongera, G.M. & 
Crocker Houde, S. 

USA, 2015

Inpatient Pulmonary 
Rehabilitation 
Program in a Long-
Term Care Facility: 
Short-Term Outcomes 
and Patient 
Satisfaction

Syftet med studien var 
att utvärdera 
effektiviteten av ett 
rehabiliteringsprogra
m för inneliggande 
KOL patienter.

Metod: Kvantitativ 
Urval: Klusterurval 
Deltagare: 21 
Bortfall: 2 
Datainsamling: Data 
samlades in med hjälp 
av mätinstrument som 
mäter dyspné och 
livskvalitet, ett gång-
test för att utvärdera 
uthållighet samt ett 
formulär där deltagar-
na fick utvärdera de-
ras upplevelse av re-
habiliteringspro-
grammet

Resultatet visade att 
de båda 
patientgrupperna 
upplevde en minskad 
dyspné samt en 
förhöjd upplevelse av 
livskvalitet efter 
programmet. Den 
yngre målgruppen 
uppvisade dock att 
deras dyspné minskat 
signifikant i en högre 
grad än vad den äldre 
målgruppen gjorde. 
Detta misstänkte 
författarna av studien 
berodde på att de äldre 
hade en längre gången 
KOL och därför inte 
visade samma lyckade 
resultat i samma 
utsträckning som de 
yngre. 
Upplevelsen av 
livskvalitet blev 
däremot mycket bättre 
för den äldre 
målgruppen medan 
den yngre målgruppen 
inte visade på några 
signifikanta skillnader.

Lin, W-C., Yuan, S-C., 
Chien, J-Y., Weng, S-
C., Chou, M-C. & 
Kuo, H-W. 

Taiwan, 2012 

The effects of 
respiratory training for 
chronic obstructive 
pulmonary disease 
patients: a randomised 
clinical trial

Syftet med studien var 
att utvärdera de olika 
effekterna av 
andningsträning hos 
patienter med KOL.

Metod: Kvantitativ 
Urval: Randomized 
controlled trial 
Deltagare: 44 tillfrå-
gade, 40 genomförde 
Bortfall: 4 
Datainsamling: Data 
samlades in med hjälp 
av spirometri, 6MWD 
och ett frågeformulär 
där deltagarna fick 
skatta sin upplevda 
livskvalitet.

Studien visade att 
kontrollgruppen som 
genomgått 
träningsprogrammet 
upplevde en ökad 
livskvalitet och även 
en minskad upplevelse 
av dyspné som till 
följd av 
träningsprogrammet.



Bilaga 2. Artikelmatris

Författare, land 
& årtal

Titel Syfte Metod Resultat

Mewes, R., Rief, W., 
Kenn, K., Ried, J. & 
Stenzel, N. 

Tyskland, 2016

Psychological 
predictors for health-
related quality of life 
and disability in 
persons with chronic 
obstructive pulmonary 
disease (COPD)

Syftet med studien var 
att undersöka 
påverkan av psykiska 
faktorer på 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos KOL 
patienter.

Metod: Kvantitativ 
Urval: Stratifierat 
urval 
Deltagare: 502 
Bortfall: Framkom-
mer ej 
Datainsamling: Del-
tagarna fick med hjälp 
av ett frågeformulär 
på internet skatta sina 
olika psykiska sym-
tom i relation till den 
hälsorelaterade livs-
kvaliteten.

Ångest och depression 
visade sig som de 
huvudsakliga 
faktorerna som 
påverkade mental 
hälsorelaterad 
livskvalitet. Fysisk 
hälsorelaterad 
livskvalitet 
påverkades negativt 
av bland annat 
samexisterande 
somatiska sjukdomar, 
högre GOLD skala, 
ålder och syn på 
sjukdomen där en 
negativ syn resulterar 
i försämrad 
hälsorelaterad 
livskvalitet och en 
positiv syn i 
motsatsen.

Moriyama, M., 
Takeshita, Y., Haruta, 
Y., Hattori, N. & 
Ezenwaka, C.E. 

Japan, 2013 

Effects of a 6-Month 
Nurse-Led Self-
Management Program 
on Comprehensive 
Pulmonary 
Rehabilitation for 
Patients with COPD 
Receiving Home 
Oxygen Therapy

Sydtet med studien 
var att, med hjälp av 
ett 6 månaders 
sjuksköterskeledd 
egenvårds kurs, 
försöka öka 
livskvaliteten hos 
patienter med KOL

Metod: Kvalitativ 
Urval: Icke-randomi-
serad 
Deltagare: 30 
Bortfall: Framkom-
mer ej 
Datainsamling: Data 
samlades in via per-
sonliga samtal med 
försöksgruppen eller 
samtal via telefon där 
en sjuksköterska hjäl-
per patienter att opti-
mera hanteringen av 
sin sjukdom och även 
där påverkande fakto-
rer utesluts.

I studien kunde 
kopplingar mellan 
ökade aktiviteter i det 
dagliga livet (ADL) 
och förhöjd 
livskvalitet. Även 
ökad social aktivitet 
och gångförmåga 
kunde kopplas till 
förhöjd livskvalitet.
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Park, S.K. & Larson, 
J.L. 

Symptom cluster, 
healthcare use and 
mortality in patients 
with severe chronic 
obstructive pulmonary 
disease

Syftet med studien var 
att undersöka hur 
undergrupper av 
patienter med KOL, 
baserat på deras 
symptombild, 
påverkar deras 
användning av 
sjukvård samt deras 
dödlighet.

Metod: Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
Urval: Randomized 
controlled trial 
Deltagare: 597 
Bortfall: Framkom-
mer ej 
Datainsamling: Data 
från en tidigare studie 
användes där olika 
mätinstrument använ-
des för att mäta svå-
righetsgraden av olika 
symptom.

Studien visade att 
dyspné som symptom 
kunde minska något 
när den primära 
orsaken tycktes vara 
den minskade 
lungvolymen, 
samtidigt som dyspné 
upplevdes värre hos 
patienter där den 
primära orsaken 
tycktes vara 
depression och ångest. 
Ångest och depression 
kunde därför orsaka 
att patienterna 
upplevde en minskad 
livskvalitet som till 
följd av sin dyspné 
och att dessa i sin tur 
gjorde dyspnén värre.


