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Minst 500 000 av Sveriges befolkning har kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och 

ungefär 250 000 har hjärtsvikt. De två patientgrupperna hade många likartade symtom och 

en sjuksköterskeledd gemensam primärvårdsmottagning för dessa patienter kunde innebära 

många vinster. Ett av distriktssköterskans kompetensområde var att ha stödjande samtal om 

hur den enskilde patienten hanterade sin sjukdom. Syftet med uppsatsen var att jämföra 

copingförmåga och copingstrategier mellan patienter med KOL och patienter med 

hjärtsvikt, samt att undersöka eventuella skillnader av grad av ångest, depression, påverkan 

på funktion av fatigue och andfåddhet utifrån copingförmåga och användande av olika 

copingstrategier.  Metoden var en beskrivande och jämförande tvärsnittsstudie. Patienter 

med KOL respektive hjärtsvikt från primärvården i tre landsting ingick i studien och de fick 

svara på en hemskickad enkät. De instrument som användes i denna studie var flera, bland 

annat Orientation to Life Questionnaire och Ways of Coping Questionnarie. Resultat: 

Patienter med hög KASAM skattade de olika symtomen lägre och patienter med låg 

KASAM skattade de olika symtomen högre. Patienter med KOL använde sig i högre grad 

av olika copingstrategier än vad patienter med hjärtsvikt gjorde.  Patienter med hög grad av 

de olika copingstrategierna skattade de olika symptomen högre än de med låg grad av de 

olika copingstrategierna, med vissa undantag. Konklusion: Resultaten är intressanta och bör 

tas i beaktande i mötet med dessa patienter i gemensamma primärvårdsmottagningar genom 

råd och stöd för att minska att symtomen från KOL respektive hjärtsvikt har en negativ 

inverkan på deras liv. 
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At least 500 000 of the Swedish population have chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD) and about 250 000 have heart failure. The two patient groups had many similar 

symptoms and a joint nurse-led primary care clinic for these patients could have many 

benefits. One of the district nurse's competences is supportive conversations with the 

individual patient about how they cope with their situation. The aim of this study was to 

compare coping ability and coping strategies among patients with COPD and patients with 

heart failure, and to investigate possible differences of degree of anxiety, depression, 

impact on the function of fatigue and breathlessness based on coping ability and the use of 

coping strategies. The method used was quantitative and comparative cross-sectional. 

Patients with COPD and patients with heart failure from three county primary care clinics 

were included in the study and they were asked to answer a questionnaire sent to their 

homes. The instruments used in this study were several, including Orientation to Life 

Questionnaire and the Ways of Coping Questionnaire. Results degree of SOC affected 

patients' estimation of the different symptoms. The conclusion was also that patients with 

COPD used in higher levels of different coping strategies than patients with heart failure 

did and the higher the degree of the different coping strategies, the higher the various 

symptoms were estimated, with some exceptions. Conclusion, the results are interesting and 

should be considered in the care of these patients in joint primary care clinics through 

advice and support to reduce the negative impact that COPD and heart failure have on their 

lives. 
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INTRODUKTION 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och hjärtsvikt räknas till två av Sveriges 

folksjukdomar. Minst en halv miljon av Sveriges befolkning har KOL (Hjärt-

Lungfonden 2012) och ungefär 250 000 svenskar har hjärtsvikt (Hjärt-Lungfonden 

2011). Dessa två patientgrupper har likartade symtom som till exempel 

andfåddhet/andnöd, fatigue och ångest (Lundbäck et al. 1991; Engström et al. 1995; 

Mårtensson et al. 1997; Dahlström 2005; Hansson 2006). Sjuksköterskeledda 

gemensamma KOL- och hjärtsviktsmottagningar skulle därför kunna innebära att 

resurserna samordnas till vinst för den enskilda patienten och samhället. Med hjälp av 

ökad kunskap om copingförmåga och copingstrategier hos dessa patientgrupper får 

sjuksköterskan en större möjlighet att hjälpa patienten att hantera sin sjukdom utifrån 

patientens aktuella situation. Engelskans ”cope” översätts till svenskans klara det, gå i 

land med (Petti et al. 1989). 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk, långsam och gradvis ökande 

inflammatorisk sjukdom i luftvägarna och lungorna (Skoogh & Larsson 2006) och 

förekomsten ökar med stigande ålder (Lundbäck et al. 2003). Vanliga symtom är 

andnöd, hosta, slem (Lundbäck et al. 1991; Lindström et al. 2001; Lundbäck et al. 2003; 

Hansson 2006), smärtor i bröstet, viktnedgång (Hansson 2006), depression och ångest 

(Engström et al. 1995; van Manen et al. 2002; Hansson 2006) samt benskörhet och 

fatigue (Hansson 2006). Fatigue är en subjektiv obehagskänsla som berör hela kroppen, 

både fysiska, psykiska och känslomässiga funktioner påverkas. Fatigue spänner från 

trötthet till utmattning och skapar ett obevekligt allmäntillstånd som stör individens 

förmåga att fungera normalt (Ream & Richardson 1996). Denna patientgrupp upplever 

att ju mer sjukdomen framskrider desto besvärligare blir det att ta hand om hemmet, 

röra på sig och förflytta sig, göra saker på fritiden, äta samt ha ett socialt umgänge 

(Engström et al. 1995). Detta påverkar negativt förekomsten av depression hos patienter 

med KOL och mellan 20 – 25 % av patienterna har en depression (van Manen et al. 

2002; Cleland et al. 2007). Det är vanligare med depression och ångest hos de patienter 

med KOL som är yngre än 60 års ålder än de som är äldre (Cleland et al. 2007). 

Andnöden är dock det största problemet, enligt patienter med KOL i en studie, ofta i 

samband med negativ känslomässig påverkan, och med det följer ångesten över att inte 

kunna andas (Bailey 2004). En senare studie har visat ett samband mellan 

ångest/depression och hur mycket symtom de har av sin KOL-sjukdom (Cleland et al. 

2007). Kvinnor med KOL har högre frekvens av både ångest och depression (Di Marco 

et al. 2006; Martinez et al. 2007), större problem med andfåddhet (Watson et al. 2004; 

Di Marco et al. 2006; Martinez et al. 2007) samt sämre livskvalitet än män med KOL 

(Di Marco et al. 2006). Ungefär en fjärdedel (26 %) av patienter med KOL under 65 år 

har slutat arbeta på grund av sin sjukdom och majoriteten av de som fortfarande arbetar 

är i åldern 45-54 år (Fletcher et al. 2011).  

Hjärtsvikt 
Hjärtsvikt utvecklas när hjärtat, på grund av bakomliggande hjärt-kärlsjukdom, inte 

längre förmår att pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Kroppen försöker då 

kompensera genom att öka hjärtmuskelns kontraktilitet, höja blodkärlens tonus samt 

påverka njurfunktionen med salt- och vattenretention som följd. Vid akut hjärtsvikt är 
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dessa kompensationer tillräckliga för att bibehålla en tillräcklig slagvolym, men vid 

kronisk hjärtsvikt kan de vara direkt skadliga för kroppen (Dahlström 2005). För en 

patient med hjärtsvikt medför sjukdomen en funktionsnedsättning av kroppen med 

symptom som andfåddhet (Friedman 1997; Dahlström 2005) och fatigue (Schaefer & 

Shober Potylycki 1993; Mårtensson et al. 1997; Dahlström 2005). Andfåddheten är till 

stor del anledningen till att dessa patienter söker sig till sjukhuset (Friedman 1997). 

Manliga patienter med hjärtsvikt anger att de anpassar sig efter sjukdomen och sina 

symptom, att de känner sig fysiskt begränsade, att de har en brist på energi samt att de 

känner en uppgivenhet (Mårtensson et al. 1997). Kvinnliga patienter med hjärtsvikt 

känner sig också begränsade men på ett mer socialt plan än för männen. De beskriver 

dessutom en känsla av ångest och hjälplöshet, trots det uppger de att de är nöjda med sin 

livssituation som helhet (Mårtensson et al. 1998). Vad gäller livskvalitet och kön hos 

patienter med hjärtsvikt är forskarna inte överens. En studie anger att kvinnor med 

hjärtsvikt rapporterar en sämre livskvalitet än män med hjärtsvikt (Riedinger et al. 

2001) medan en senare studie inte har någon skillnad mellan könen vad gäller 

livskvalitet hos patienter med hjärtsvikt (Riegel et al. 2003). Det verkar inte finnas 

någon skillnad i frekvens av symtom mellan äldre och yngre patienter med hjärtsvikt 

(Whale et al. 2009). 

Primärvårdens roll 
Primärvården har en central roll i diagnostik, behandling och uppföljning av patienter 

med KOL (Ställberg 2006) och denna patientgrupp vänder sig oftare till primärvården 

än till sjukhusen. Utnyttjandet av hälso- och sjukvården över lag, det vill säga både 

primärvård och sjukhusvård, ökar när svårighetsgraden av sjukdomen ökar (Fletcher et 

al. 2011). Diagnostiseringen av KOL görs med spirometri och de flesta vårdcentraler i 

landet har numera en spirometer, vårdcentralerna brukar även ha en astma/KOL-

mottagning som sköts av en sjuksköterska. Patientutbildning är en viktig del av 

sjuksköterskans arbete på en astma/KOL-mottagning, i det ingår bland annat att samtala 

om sjukdomen, rökavvänjning, medicinering samt fysisk aktivitet och kost (Ställberg 

2006). Vad gäller hjärtsviktspatienter har primärvården en central funktion även för 

dem. Det är primärvården som har det huvudsakliga ansvaret för diagnostisering, 

behandling och uppföljning av hjärtsviktspatienter (Mårtensson 2012). Då hjärtsvikt kan 

påverka patienternas livskvalitet på många olika sätt är det viktigt att dessa får 

individanpassad information och samtal (Socialstyrelsen 2008b). Forskning har visat att 

hjärtsviktspatienter som följs av en sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning, där 

patienterna fått information om sin sjukdom och undervisats i självhjälp, mår bättre och 

inte tillbringar lika många dagar på sjukhus som de som inte följs av sådan mottagning 

(Socialstyrelsen 2008a). Men en studie visar att patienter med hjärtsvikt som är äldre än 

76 år får inte lika många interventioner som patienter med hjärtsvikt som är yngre än 76 

år samt att kvinnor med hjärtsvikt, framför allt kvinnor över 76 års ålder, har lägre grad 

av medicinsk behandling än män med hjärtsvikt (Yancy et al. 2009). För att patienter 

med kronisk sjukdom ska få så bra vård och behandling som möjligt är det viktigt att 

inte enbart fokusera på behandling utan även på individanpassat stöd för den enskilde 

patienten. Vårdaren kan då ta patientperspektivet och bli en ledsagare (Mårtensson 

2005). 

Hälsa – distriktssköterskans kompetensområde 
Distriktssköterskans arbete bygger på att se hela människan, främja hälsa, ta ställning 

från både ett medicinskt och ett omvårdnadsperspektiv, samt stärka och stödja både 
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individen och familjen (Kompetensbeskrivning distriktssköterska 2008). 

Världshälsoorganisationen [WHO] kom redan 1948 fram till en definition för hälsa: 

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity”, det vill säga att med hälsa menas ett fysiskt, psykiskt 

och socialt välmående och inte bara frånvaro av sjukdom. Bland distriktssköterskans 

kompetensområden finns förutom somatiska sjukdomar även områden som livsstil, 

rådgivning och psykisk ohälsa. I det ingår att ha vårdande och stödjande samtal 

(Kompetensbeskrivning distriktssköterska 2008), till exempel om hur den enskilde 

patienten hanterar sin sjukdom. Detta avser vilken copingförmåga patienten har och 

vilka copingstrategier patienten använder till exempel vid kronisk sjukdom.  

Leva med kronisk sjukdom 
De som lever med en kronisk sjukdom har gått ifrån att se sig som en frisk individ till 

att gradvis märka symtom på sjukdomen i sina kroppar (Morse 1997). Efter diagnosen, 

bekräftelsen på sjukdom, kan patienterna uppleva en overklighetskänsla med en otrygg 

värld och de klamrar sig fast vid sitt liv. Efter ett tag försöker patienterna återta sina liv, 

de testar vilka begränsningar de har men de lever fortfarande i förnekelse och låtsas som 

att de inte är sjuka. Nästa steg innebär en sorgeperiod för patienterna och nu börjar de 

arbetet med att återfå sin integritet och förstå sin situation. Det sista steget innebär att 

patienterna kan lära känna och lita på sin nya sjuka kropp, de accepterar 

konsekvenserna, omvärderar erfarenheterna de fått, de inser att de kan klara av det här 

och lär sig leva med sin nya identitet med nya mål i livet (Morse 1997). Ett annat 

perspektiv på att leva med kronisk sjukdom är att kroppen upplevs vara ett hinder med 

svaghet, smärtor och förlorad självständighet, patienterna känner sig ensamma i sin 

sjukdom och upplever ett utanförskap samt att det är en kamp för att få leva ett normalt 

liv genom att försöka integrera förändringar och bo kvar hemma (Öhman et al. 2003).  

Coping - emotionsfokuserad, problemfokuserad, meningsfull samt 
copingförmåga och copingstrategier 
Begreppet coping började definieras och utvecklas i mitten av 1960-talet av Lazarus och 

hans kollegor (Folkman et al. 1986). Coping definieras som en persons ständigt 

föränderliga, kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att klara specifika yttre 

och/eller inre krav som tär på eller till och med övergår individens resurser. Det finns tre 

grundpelare i definitionen. Den första är att coping är processorienterad, vilket innebär 

att fokus ligger på vad personen tänker och gör i en specifik stressande situation och hur 

detta förändras då situationen ändras. Den andra grundpelaren innebär att coping ska ses 

i sin kontext. Det innebär att personens bedömning av de aktuella kraven i situationen 

och resurserna för att hantera kraven är beroende på kontexten. Varje person i en viss 

situation formar hur copingen blir. Den tredje grundstommen innebär att coping inte 

värderas som bra eller dålig coping, den ska ses utifrån en persons ansträngningar att 

möta krav, vare sig ansträngningarna blir lyckade eller inte. Coping har två 

huvudfunktioner; att reglera känslan av stress och att förändra en stressfull situation 

(Folkman et al 1986).  

För att reglera känslor används en emotionsfokuserad coping och för att förändra 

situationen används en problemfokuserad coping (Folkman et al. 1986). En tredje form 

av coping har beskrivits relativt nyligen av Folkman (2010) och det är den meningsfulla 

copingen som reglerar positiva känslor. Emotionsfokuserad coping innebär att individen 

hanterar negativa känslor genom att använda sig av strategier som distansering, söka 
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känslomässigt stöd och fly eller undvika problemet (Folkman 2010). Om en 

emotionsfokuserad strategi väljs försöker individen ändra innebörden av den 

stressfyllda situationen och reglera de negativa känslor som situationen har fört med sig. 

Andra emotionsfokuserade strategier kan vara humor, att uttrycka obehagliga känslor, 

att distrahera sig med något, användandet av droger, undvika kontakt med andra 

(Hassmén et al. 2003).  

Problemfokuserad coping kan bestå av planerad problemlösning, använda sig av 

strategier som att samla information och beslutsfattande (Folkman 2010). Om en 

problemfokuserad strategi väljs försöker individen öka sina ansträngningar, logiskt 

analysera, söka alternativa lösningar och jämföra dem med varandra. Individen kan 

också ändra på sina tankar, visualisera och söka stöd och feedback från andra (Hassmén 

et al. 2003).  

Meningsfull coping reglerar positiva känslor (Folkman 2010). Positiva känslor finns 

nära negativa känslor vid intensiva, stressfyllda perioder. De positiva känslorna har en 

viktig funktion i stressprocessen genom att återställa resurser till/för coping, vilket 

hjälper till att ändra på sådant som känns hotfullt till en utmaning. Dessutom motiverar 

de till och upprätthåller personens ansträngningar för att hantera situationen över en 

längre tid. Meningsfull coping stödjer sig på djupt hållna värderingar och 

trossatser/övertygelser som visar sig i strategier som omformulering av mål, fokusering 

på styrkor som erhållits av livserfarenheter och prioritetsändringar. De tre formerna av 

coping förekommer ofta sida vid sida, vilket leder till att det är svårt att förutsäga hur 

resultatet blir. Detta beror på att det rör sig om ett dynamiskt system med processer som 

är mycket interaktiva (Folkman 2010). 

Copingförmågan hos varje individ är central för att kunna välja en effektiv, 

hälsofrämjande copingstrategi i en aktuell situation. En individs copingförmåga kan 

bedömas med hjälp av känsla av sammanhang, KASAM. KASAM-begreppet 

utvecklades av Antonovsky och består av tre komponenter som visar till vilken grad en 

individ upplever tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull. En individ med 

stark KASAM har troligen en bättre copingförmåga som leder till mer ändamålsenliga 

copingstrategier för det aktuella problemet (Antonovsky 1999). Copingstrategierna 

varierar ofta efter situation, men många har en så kallad primär copingstrategi som de 

har utvecklat under barn- och ungdomsåren (Hassmén et al. 2003).  Till skillnad mot 

Folkman (2010) menar Hassmén et al. (2003) att det är bättre med problemfokuserade 

strategier eftersom de angriper de verkliga problemen, det vill säga orsakerna. De som 

väljer problemfokuserade strategier blir mindre deprimerade under och efter den 

stressande situationen i jämförelse med de som väljer emotionsfokuserade strategier. 

Emotionella strategier kan vara mer eller mindre adaptiva. En adaptiv copingstrategi 

handlar om att förhålla sig till en stressfylld situation på ett adekvat sätt. Grubblerier, 

ältande, inklusive negativa undvikanden (droger, aggressioner, sensationssökande) är 

mindre adaptiva copingstrategier. Distraherande aktiviteter som idrottande, biobesök 

och andra metoder som upplevs avkopplande är mer adaptiva copingstrategier. Vilken 

strategi som används är beroende av situationen till stor del.  Ofta innebär det att kunna 

växla mellan strategier utifrån typ av situation och i vilken fas situationen är i (före-

under-efter). Det går att utveckla sina copingfärdigheter genom träning och få mer 

optimala copingstrategier. Det kan ske genom att identifiera, utvärdera sina 



 

9 

 

copingstrategier och med hjälp av självkännedom välja mer adaptiva copingstrategier 

(Hassmén et al. 2003). 

Indelning och definition av copingstrategier  

De emotionsfokuserade copingstrategierna delas in i distanserande coping, 

självkontrollerande coping och undvikande coping (Folkman 2010). Copingstrategierna 

definieras enligt följande (Folkman & Lazarus 1988): 

- Distanserande coping definieras som de kognitiva ansträngningar som görs för 

att avskärma sig från situationen och minimera betydelsen av situationen  

- Självkontrollerande coping definieras som de ansträngningar som görs för att 

hantera ens egna känslor och handlingar. 

- Undvikande coping definieras som önsketänkande och de beteendemässiga 

ansträngningar som görs för att fly eller undvika problemet. Denna 

copingstrategi står i kontrast med den distanserande copingen när det gäller att 

avskärma sig. 

De problemfokuserade copingstrategierna delas in i konfronterande coping, söker 

socialt stöd samt problemlösande coping (Folkman 2010). Copingingstrategierna 

definieras enligt följande (Folkman & Lazarus 1988): 

- Konfronterande coping definieras som dem kraftfulla ansträngningar som görs 

för att ändra på situationen och innehåller till viss del fientlighet och 

risktagande. 
- Söker socialt stöd definieras som dem ansträngningar som görs för att söka 

praktiskt, emotionellt stöd samt stöd kopplat till information. 
- Problemlösande coping definieras som dem medvetna problemfokuserade 

ansträngningar som görs för att ändra situationen tillsammans med ett analytiskt 

tillvägagångssätt för att lösa problemet.  

Meningsfull coping delas in i accepterande coping och positivt omvärderande coping 

(Folkman 2010). Copingstrategierna definieras enligt följande (Folkman & Lazarus 

1988): 

- Accepterande coping definieras som erkännandet av ens egen roll i problemet, 

det åtföljs av tanken att göra något åt det specifika problemet. 
- Positivt omvärderande coping definieras som de ansträngningar som görs för att 

skapa en postiv mening genom att fokusera på den personliga utvecklingen. Det 

innehåller även en religiös/andlig dimension. 

Problemformulering 

Forskningen på området copingförmåga och copingstrategier med avseende på KOL 

respektive hjärtsvikt är inte omfattande. KOL och hjärtsvikt är folksjukdomar och alla 

som arbetar inom vården möter dessa patienter. Det behövs en fördjupad kunskap för att 

sjukvården ska få verktyg till att ge en god omvårdnad till dessa patienter. En fördjupad 

kunskap kan leda till ett bättre bemötande och förhoppningsvis får patienterna en ökad 

kunskap om sin sjukdom som resulterar i en bättre livskvalité för dem. Det vore 

intressant att erhålla mer kunskap om detta eftersom det kan ge oss en ökad förståelse 

för hur vi ska kunna ge en god omvårdnad till dessa patienter. Då kunskapsluckorna om 

coping relaterat till KOL och/eller hjärtsvikt är stora genomfördes denna studie.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen var att jämföra copingförmåga och copingstrategier mellan 

patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt, samt att undersöka eventuella 

skillnader av grad av ångest, depression, påverkan på funktion av fatigue och 

andfåddhet utifrån copingförmåga och användande av olika copingstrategier.  

Förtydligande frågeställningar 

 Finns det någon skillnad i copingförmåga och i vilka copingstrategier som 

används mellan patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt? 

 Finns det någon skillnad i copingförmåga och i vilka copingstrategier som 

används mellan kvinnliga patienter med KOL och kvinnliga patienter med 

hjärtsvikt samt mellan manliga patienter med KOL och manliga patienter med 

hjärtsvikt? 

 Finns det någon skillnad i copingförmåga och i vilka copingstrategier som 

används mellan patienter till och med 65 års ålder med KOL och patienter till 

och med 65 års ålder med hjärtsvikt samt mellan patienter över 65 års ålder med 

KOL och patienter över 65 års ålder med hjärtsvikt? 

 Finns det någon skillnad i grad av ångest, depression, påverkan på funktion av 

fatigue och andfåddhet utifrån copingförmåga och vilka copingstrategier som 

används? 

METOD 
Denna studie är en del av en större forskningsstudie (Karlsson & Theander 2010) som 

genomförs vid Karlstads universitet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper, 

Institutionen för Hälsovetenskaper, Omvårdnad.  

Design   
Designen på denna studie är en kvantitativ jämförande tvärsnittstudie. Denna design har 

valts då det ger möjlighet att erhålla information om hur en grupp ser ut vid en specifik, 

bestämd tidpunkt (Willman et al. 2010; Billhult & Gunnarsson 2012c).  Designen 

lämpar sig väl för att göra jämförelser mellan två grupper (Billhult & Gunnarsson 

2012c), i denna studie mellan patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt. 

Undersökningsgrupp 
Två patientgrupper har studerats i denna studie. Samtliga patienter i forskningsstudien 

med diagnosen KOL eller med diagnosen hjärtsvikt identifierades via de 

patientadministrativa datasystemen vid primärvårdsmottagningarna i landstingen i 

Värmland, Örebro och Östergötlands län. Ett slumpmässigt urval av cirka 1200 

patienter med KOL och cirka 1200 patienter med hjärtsvikt, har gjorts proportionerligt 

utifrån befolkningssorlek i respektive landsting; Värmland n=325/325, Örebro 

n=325/325 och Östergötland n=550/550, för att erhålla undersökningsgrupper som är 

tillräckligt stora för att göra de statistiska analyserna. Inklusionskriterier var: patienter 

som var registrerade i de patientadministrativa datasystem med diagnosen KOL 

respektive hjärtsvikt under åren 2008, 2009 och som var 50 år eller äldre. 

Exklusionskriterier var: patienter som var registrerade i de patientadministrativa 

datasystemen med diagnoserna KOL och hjärtsvikt. Totalt blev 1218 patienter med 

KOL och 1215 patienter med hjärtsvikt tillfrågade om att delta i studien. Av dessa fick 

sedan 1198 patienter med KOL och 1176 patienter med hjärtsvikt ett frågeformulär som 
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besvarades av 437 (KOL) respektive 388 (hjärtsvikt) patienter. Antalet deltagare i denna 

studie samt det externa bortfallet presenteras i ett flödesschema. Se figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över antalet deltagare och externt bortfall. 

 

I denna studie ingår alla patienter med KOL respektive hjärtsvikt som svarade på 

frågeformuläret. Det interna bortfallet för patienter med KOL inom de olika 

subgrupperna var mellan 0 – 12,3 %. Det interna bortfallet för patienter med KOL 

respektive hjärtsvikt inom de olika subgrupperna var mellan 0 – 25,1 %. Se bilaga 1.  

Datainsamling 
Beskrivning av hur materialet har samlats in och vilka frågeformulär som har använts. 

Genomförande 

Patienterna fick ett frågeformulär hemskickat under november och december 2010 som 

innehöll skriftlig information om forskningsstudiens syfte och genomförande, förfrågan 

om deltagande samt ett frankerat svarskuvert. Frågeformulären besvarades anonymt och 

om svar inte kommit in skickades det ytterligare en eller två påminnelser. 

Frågeformuläret som skickades ut var kodat för att det skulle finnas en möjlighet att 

skicka ut påminnelser. Frågeformulären avkodades direkt efter att de kommit in och 

kodlistan förstördes när datainsamlingen var genomförd. Frågeformulären behandlades 

med hjälp av dator och förvaras inlåsta. Det var frivilligt att delta i studien och 

deltagarna hade möjlighet kontakta projektansvariga.  

Frågeformulär 

Deltagarna i forskningsstudien har svarat på frågeformuläret ”Undersökning om 

upplevelse av symptom och vad som kan påverka upplevelsen”. Frågorna bygger på väl 

testade frågeformulär och följande delar är aktuella i denna studie: fatigue, dyspné, 

depressiva symtom/nedstämdhet och ångest, copingförmåga och copingstrategier. 

Formulären som ligger till grund för denna studie är fem till antalet och beskrivs nedan.  

Orientation to Life Questionnaire (KASAM-skala), kortversionen, användes för att 

bedöma copingförmågan. Skalan består av 13 frågor och bedömer om personen 

upplever tillvaron som begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky 1999). 

Skaltypen är Likert. Det finns sju möjliga alternativ där 1 och 7 är yttervärdena. Ett 

alternativ ringas in och värdena adderas ihop till ett resultat. Skalan kan resultera i 
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poäng mellan 7 – 91. En fråga lyder till exempel: Hur ofta känner du att det inte är 

någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv. Siffran 1 betyder i denna fråga 

mycket ofta, siffran 7 mycket sällan/aldrig. Hög poäng innebär stark KASAM, låg 

poäng svag KASAM (Antonovsky 1999). Skalan används ofta, både nationellt och 

internationellt. Den är validitets- och reliabilitetstestad (Antonovsky 1993; Langius et 

al. 1992).  

Den svenska versionen av Ways of Coping Questionnaire (WCQ) användes som 

instrument för att bedöma copingstrategier. Den togs fram av Folkman och Lazarus 

(1988) och anpassades till svenska förhållanden av Ahlström och Wennberg (2002). 

Skalan mäter vilka copingstrategier som använts för att hantera en stressfull situation 

under den senaste tiden. Situationen ska vara associerad med hur patienten upplever 

sina symtom, sjukdom och hur de påverkar patienten i vardagen. Instrumentet består av 

50 påståenden, varje påstående har fyra svarsalternativ från 0 – 3 på en Likertskala och 

ett svarsalternativ markeras. Siffrorna indikerar hur frekvent använd varje enskild 

copingstrategi är. (Folkman & Lazarus 1988). Siffrornas betydelse är följande: 0 = 

Stämmer ej in på min situation/ej tänkt eller reagerat så, 1 = Stämmer in lite grand, 2 = 

Stämmer in ganska mycket, 3 = Stämmer in på min situation/tänkt eller reagerat så. Ett 

påstående löd till exempel: Jag accepterade ödet: ibland har jag helt enkelt otur. De 50 

påståendena är uppdelade i 8 copingstrategier/subskalor, antal frågor och möjliga poäng 

visas inom parentes, de är följande: 1. Konfronterande coping (6 frågor, poäng 0-18 

poäng) 2. Distanserande (6 frågor, 0-18 poäng) 3. Självkontrollerande (7 frågor, 0-21 

poäng) 4. Söker socialt stöd (6 frågor, 0-18 poäng) 5. Accepterande (4 frågor, 0-12 

poäng). 6. Undvikande (8 frågor, 0-24 poäng) 7. Problemlösande (6 frågor, 0-18 poäng) 

8. Positivt omvärderande (7 frågor, 0-21 poäng). Poängen adderas ihop och skalan kan 

resultera i poäng mellan 0 – 150 (Folkman & Lazarus 1988).  

Fatigue Impact Scale (FIS) användes för att bedöma hur tröttheten kan leda till problem 

i vardagslivet under den senaste månaden, inklusive dagen för svarandet på enkäten. 

Instrumentet innehöll 40 påståenden som rör kognitiva (10), fysiska (10) och 

psykosociala (20) funktioner. Skalan är från 0 – 4, och ett alternativ väljs genom att 

markera med ett kryss. Skalans gradering är: 0 = inget problem; 1 = litet problem; 2 = 

måttligt problem; 3 = stort problem; 4 = mycket stort problem. Ett påstående som rör 

den kognitiva funktionen är: På grund av min trötthet arbetar jag mindre effektivt (gäller 

både i och utanför hemmet).  Ett påstående som rör den fysiska funktionen är: På grund 

av min trötthet är jag mindre motiverad att engagera mig i sociala aktiviteter.  Ett 

påstående som rör den psykosociala funktionen är: På grund av min trötthet är jag 

mindre sexuellt aktiv. De kognitiva påståendena, som är 10 till sitt antal, kan ge mellan 

0 – 40 poäng, detsamma gäller de fysiska påståendena. De psykosociala påståendena är 

20 till sitt antal och kan ge mellan 0-80 poäng. Skalan kan variera mellan 0 – 160 poäng 

(Fisk et al. 1994). Frågeformuläret är validerat och reliabilitetstestad hos patienter med 

KOL i Sverige (Theander et al. 2007).  

Hospital Anxiety and Depression scale (HAD) användes för att bedöma ångest och 

depressiva symtom/nedstämdhet. HAD mäter graden av ångest med hjälp av sju 

påståenden och grad av depressiva symtom/nedstämdhet med sju påståenden. Varje 

fråga har fyra svarsalternativ, med värdena 0 – 3, och ett svarsalternativ ska ringas in. 

Svarsalternativen är olika för varje fråga, men några vanliga svarsalternativ är: aldrig, 

sällan, ofta, väldigt ofta. Ett påstående från skalan lyder: Allting känns trögt. Värdena 
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adderas ihop och poängsumman kan variera mellan 0 -21 poäng. Ju högre poäng, desto 

högre grad av depressiva symtom/nedstämdhet eller ångest (Zigmond & Snaith 1983). 

Skalan används ofta både nationellt och internationellt i klinik och i forskning. Den är 

validitets- och reliabilitetstestad (Bjelland et al. 2002).  

Frågeformuläret Medical Research Council (MRC) breathlessness score användes för 

att bedöma andfåddheten. MRC-dyspnéskalan bedömer upplevelsen av dyspné i relation 

till fem grader av fysisk aktivitet och den fångar in hela spektrumet av andfåddhet. Den 

består av fem påståenden, från 0 – 4, ett alternativ ska väljas. Svarsalternativens värden 

är följande: 0 = Jag blir andfådd när jag anstränger mig rejält, inte när jag tar en snabb 

promenad eller går i en uppförsbacke, 1 = Jag blir andfådd när jag tar en snabb 

promenad eller går i en uppförsbacke, 2 = Jag blir andfådd när jag går på slät mark i 

samma takt som en annan i min ålder, 3 = Jag blir så andfådd när jag går på slät mark att 

jag måste stanna upp trots att jag själv bestämmer takten.  4 = Jag blir andfådd när jag 

tvättar eller klär på mig. Frågorna publicerades för första gången av Fletcher (1952) och 

har därefter omarbetats till MRC breathlessness score (Fletcher 1960). Skalan används 

ofta inom klinik och forskning och den är validitetstestad (Bestall et al. 1999) 

Utöver ovan nämnda instrument användes även 12 frågor om bakgrundsdata som 

arbetats fram inför forskningsstudien. De bakgrundsdata som är aktuella i denna studie 

är följande: ålder, kön, civilstatus och utbildningsnivå. 

Dataanalys 
Forskningsprojekt med kvantitativ design använder nästan alltid beskrivande och 

analytisk statistik. Presentation av beskrivande statistik är ett tillvägagångssätt att ge en 

samlad bild över studiens rådata/material medan den analytiska statistiken används för 

att till exempel pröva om det finns skillnader avseende någon kvalitet mellan två olika 

grupper av personer, som inte kan härledas till slumpen (Billhult & Gunnarsson 2012a). 

Statistikprogrammet SPSS version 19 har använts till både beskrivande och analytisk 

statistik. 

Beskrivande statistik 

Datan i denna studie består av kvalitativa variabler förutom ålder som är en kvantitativ 

variabel (Ejlertsson 2007).  I denna studie presenteras följande bakgrundsvariabler hos 

patienterna i respektive diagnosgrupp samt subgrupper: ålder (tom 65 år/över 65 år), 

kön (man/kvinna), civilstånd (gift/sambo, ensamstående), utbildningsnivå (grundskola, 

gymnasieskola, högskola). Bakgrundsvariablerna illustreras i en tabell genom 

medelålder, antalet deltagare (n=) och procentsats (%). Se bilaga 2.  

Den beskrivande statistiken av KASAM och de olika copingstrategierna återfinns i 

figurerna 2-19 med låddiagram i form av median, kvartiler och minimum- och 

maximumvärden. Medianen är ett genomsnittsvärde som passar att använda vid sneda 

fördelningar i datamaterialet samt vid variabler som har datanivån ordinalskala 

(Ejlertsson 2007). Kvartiler är ett lämpligt spridningsmått tillsammans med medianen. 

Ett material kan med hjälp av 3 kvartilgränser delas i fyra lika stora delar om en 

sortering görs från lägsta till högsta observationsvärde. Den andra kvartilen 

överensstämmer med medianen (Ejlertsson 2007). Spridningsmåttet standardavikelse 

används för medelvärdet för KASAM. Resultat från post hoc-test presenteras dels som 

text i resultatet dels i tabellform i bilaga 3. 
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Analytisk statistik 

Den analytiska statistiken i denna studie utgörs av två icke-parametriska metoder, 

Mann-Whitney U-Test och Kruskal-Wallis Test (Billhult & Gunnarsson 2012a). Dessa 

två statistiska tester är vanligt förekommande inom kvantitativ metod (Polit & Hungler 

1999) och används bland annat när datanivån är ordinalskala (Polit & Beck 2012). I 

denna studie jämförs patienter med KOL med patienter med hjärtsvikt med avseende på 

olika variabler.  Resultatet av de statistiska jämförelserna anges i ett p-värde, p:t står för 

engelskans ”probability”. Traditionen är att använda sig av signifikansnivåerna 5 %, 1 

% eller 0,1 % (Ejlertsson 2007). I denna studie har vi valt 5 % som signifikansnivå, 

vilket skrivs p = 0,05. Mann-Whitney U-Test används för att pröva skillnaden i 

rangordningen av siffror mellan två oberoende grupper. Mann-Whitney U-Test 

användes vid statistisk analys av variablerna KASAM samt copingstrategier i 

förhållande till diagnos, kön och ålder. Kruskal-Wallis Test används för att pröva 

skillnaden mellan tre eller fler oberoende grupper, baserat på siffrornas rangordning 

(Polit & Hungler 1999). Kruskal-Wallis Test används vid statistisk analys av 

variablerna ångest, depression, fatigue och skattad andfåddhet i relation till grad av 

KASAM och grad av användande av copingstrategierna. Patienterna grupperas utifrån 

låg grad (den tredjedel som hade de lägsta värderna), medelgrad (den tredjedel som 

hade de mellersta värderna) och hög grad (den tredjedel som hade de högsta värderna) 

av KASAM respektive användande av de åtta copingstrategierna. Då det påvisas 

skillnader i Kruskal-Wallis analysen genomförs ett icke-parametriskt test, ett post hoc-

test. Post hoc-test är ett test för att jämföra skillnaderna inom grupperna sedan ett 

tidigare test har visat en övergripande signifikant skillnad (Polit & Beck 2012).  Även 

för detta används Mann-Whitney U-Test. 

Forskningsetiska överväganden 
Data har hämtats från ett pågående forskningsprojekt som är godkänt av EPN i Uppsala, 

DNr 2010/223 (Karlsson & Theander 2010). Tillsammans med frågeformuläret som 

skickades ut till patienterna, bifogades även information om studiens syfte och 

genomförande och förfrågan om att delta. Det var frivilligt att delta och inskickat 

frågeformulär bedömdes som att samtycke hade givits till att deltaga i studien. 

Deltagarna hade möjlighet att dra tillbaka sitt samtycke medan datainsamlingen pågick. 

Frågeformuläret behandlas med hjälp av dator. Svaren presenterades på gruppnivå och 

ingen enskild individ kan identifieras. Deltagarna söktes upp via patientadministrativa 

datasystem, ingen tillgång till datajournaler har funnits. Resultaten kommer att 

presenteras som vetenskapliga rapporter och förhoppningsvis kunna bidra till 

vidareutveckling av primärvården i Sverige. Då datamaterialet till denna studie 

samlades in var det Helsingsforsdeklarationen som var en av de rådande etiska 

riktlinjerna. Helsingforsdeklarationen tar upp etiska principer för medicinsk forskning 

på människor. Det innebär att forskningen ska främja och garantera respekt för alla 

människor samt skydda deras hälsa och rättigheter. Det resulterar i att principerna om 

autonomi och integritet säkerställs då forskaren informerar om frivillighet att ingå i 

studien och informerat samtycke. Forskningen ska göras enligt god vetenskaplig praxis 

och forskaren ska vara insatt i den vetenskapliga litteraturen (World Medical 

Association [WMA] 2013). Helsingforsdeklarationen gäller även idag och vi är 

medvetna om dess innehåll och har försökt följa seden om god vetenskaplig praxis i 

denna studie. Datan har behandlats med respekt och vi har hållit oss sanningsenliga mot 

datan.    
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RESULTAT 
Resultatet av dataanalysen redovisas i resultatet under två rubriker, KASAM samt 

copingstrategier. Under rubriken KASAM presenteras skattningen av KASAM i 

förhållande till kön och ålder samt skattad ångest, skattad depression, fysisk, kognitiv, 

psykosocial, total trötthet samt andfåddhet i förhållande till skattad KASAM. Under 

rubriken copingstrategier redovisas de åtta copingstrategierna på samma sätt som 

KASAM redovisats. 

Deltagare 
Det totala antalet patienter med KOL var 437 med en medelålder på 70,6 år. Antalet 

män med KOL var 213 med en medelålder på 72,6 år. Antalet kvinnor med KOL var 

224 med en medelålder på 68,7 år. Antal patienter med KOL till och med 65 år var 127 

med en medelålder på 59,7 år. Antalet patienter med KOL över 65 år är 308 med en 

medelålder på 75 år. Det totala antalet patienter med hjärtsvikt var 388 med en 

medelålder på 77,8 år. Antal män med hjärtsvikt var 221 med en medelålder på 77,8 år. 

Antal kvinnor med hjärtsvikt var 167 med en medelålder på 80,5 år. Antal patienter med 

hjärtsvikt till och med 65 år var 50 med en medelålder på 60,6 år. Antal patienter med 

hjärtsvikt över 65 år var 338 med en medelålder på 80,3 år. För fördelning av civilstånd 

och utbildningsnivå av diagnosgrupperna KOL respektive hjärtsvikt och subgrupperna 

män, kvinnor samt kön i subgrupperna till och med 65 år och över 65 år, se bilaga 2. 
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KASAM 
Medelvärdet för KASAM hos patienter med KOL var 69,71 (SD 13,456). Medelvärdet 

för KASAM hos patienter med hjärtsvikt var 69,83 (SD 14,406). Det finns ingen 

signifikant skillnad av grad av KASAM mellan patienter med KOL och patienter med 

hjärtsvikt. Inte heller mellan män med KOL och män med hjärtsvikt, mellan kvinnor 

med KOL och kvinnor med hjärtsvikt, mellan patienter till och med 65 år med KOL 

eller patienter till och med 65 år med hjärtsvikt samt mellan patienter över 65 år med 

KOL eller patienter över 65 år med hjärtsvikt visades någon skillnad. Se figur 2.  

 

 
Figur 2. Låddiagram över skattad KASAM (7-91 poäng) hos de olika patientkategorierna, med median, 

kvartiler samt minimum- och maximumvärden.  

 

Det finns en signifikant skillnad av skattad ångest, skattad depression, skattad fysisk 

fatigue, skattad kognitiv fatigue, skattad psykosocial fatigue, skattad total fatigue samt 

skattad andfåddhet i relation till KASAM-grupperna låg, medel respektive hög 

KASAM; alla symtom skattas lägre med stigande KASAM. Se figur 3.  

 

Post hoc tester visar att vad gäller ångest, depression, fysisk fatigue, kognitiv fatigue, 

psykosocial fatigue, total fatigue och andfåddhet finns signifikanta skillnader mellan 

grupperna ”låg KASAM – medel KASAM”, ”medel KASAM – hög KASAM”, ”låg 

KASAM – hög KASAM”, se bilaga 3. 
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Figur 3. Låddiagram med skattad ångest (0-21 

poäng), depression (0-21 poäng), fysisk fatigue (0-40 

poäng), kognitiv fatigue (0-40 poäng), psykosocial 

fatigue (0-80 poäng), total fatigue (0-160 poäng) 

samt andfåddhet (0-4 poäng) hos patienter med låg, 

medel samt hög KASAM, med median, kvartiler samt 

minimum- och maximumvärden. 
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Copingstrategier 

Distanserande coping 
Det finns ingen signifikant skillnad av användandet av distanserande coping mellan 

patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt, mellan män med KOL och män med 

hjärtsvikt, mellan kvinnor med KOL och kvinnor med hjärtsvikt, mellan patienter till 

och med 65 år med KOL och patienter till och med 65 år med hjärtsvikt samt mellan 

patienter över 65 år med KOL och patienter över 65 år med hjärtsvikt, se figur 6.  

 

 
Figur 6. Låddiagram med skattad distanserande coping (0-18 poäng) hos de olika patientkategorierna, 

med median, kvartiler samt minimum- och maximumvärden  

 

Det finns en signifikant skillnad av användandet av distanserande coping vad gäller 

skattad ångest; de som i låg utsträckning använder sig av distanserande coping skattar 

lägre ångest än de med högre grad av distanserande coping. Det finns ingen signifikant 

skillnad av användandet av distanserande coping vad gäller skattad depression, skattad 

fysisk fatigue, skattad kognitiv fatigue, skattad psykosocial fatigue, skattad total fatigue 

samt skattad andfåddhet. Se figur 7.  

 

Post hoc tester visar att vad gäller ångest finns signifikanta skillnader mellan grupperna 

”låg distanserande coping – medel distanserande coping” och ”låg distanserande coping 

– hög distanserande coping”, se bilaga 3. 
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Figur 7. Låddiagram med skattad ångest (0-21 

poäng), despression (0-21 poäng), fysisk fatigue (0-

40 poäng), kognitiv fatigue (0-40 poäng), 

psykosocial fatigue (0-80 poäng), total fatigue (0-

160 poäng) samt andfåddhet (0-4 poäng) hos 

patienter med låg, medel samt hög distanserande 

coping, med median, kvartiler samt minimum- och 

maximumvärden. 
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Självkontrollerande coping 

Det finns ingen signifikant skillnad av användandet av självkontrollerande coping 

mellan patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt, mellan män med KOL och män 

med hjärtsvikt, mellan kvinnor med KOL och kvinnor med hjärtsvikt samt mellan 

patienter till och med 65 år med KOL och patienter till och med 65 år med hjärtsvikt. 

Det finns en signifikant skillnad mellan patienter över 65 år med KOL och patienter 

över 65 år med hjärtsvikt, patienter över 65 år med KOL använder en 

självkontrollerande copingstrategi mer än patienter över 65 år med hjärtsvikt. Se figur 8. 

 

 
Figur 8. Låddiagram med skattad självkontrollerande coping (0-21 poäng) hos de olika 

patientkategorierna, med median, kvartiler samt minimum- och maximumvärden.  
 

Det finns ingen signifikant skillnad av användandet av självkontrollerande coping vad 

gäller skattad ångest, skattad depression, skattad fysisk fatigue, skattad kognitiv fatigue, 

skattad psykosocial fatigue, skattad total fatigue samt skattad andfåddhet. Se figur 9.  

0

5

10

15

20

25

KOL
n=395

Hjärtsvikt
n=328

KOL
n=197

Hjärtsvikt
n=198

KOL
n=198

Hjärtsvikt
n=130

KOL
n=120

Hjärtsvikt
n=47

KOL
n=273

Hjärtsvikt
n=281

Alla p=0,104 Män p=0,373 Kvinnor p=0,115 Till och med 65 år
p=0,367

Över 65 år p=0,039

Självkontrollerande coping 



 

21 

 

  

  

  

 

Figur 9. Låddiagram med skattad ångest (0-21 

poäng), despression (0-21 poäng), fysisk fatigue (0-

40 poäng), kognitiv fatigue (0-40 poäng), 

psykosocial fatigue (0-80 poäng), total fatigue (0-

160 poäng) samt andfåddhet (0-4 poäng) hos 

patienter med låg, medel samt hög 

självkontrollerande coping, med median, kvartiler 

samt minimum- och maximumvärden. 
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Undvikande coping 

Det finns ingen signifikant skillnad av användandet av undvikande coping mellan 

patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt, mellan män med KOL och män med 

hjärtsvikt, mellan kvinnor med KOL och kvinnor med hjärtsvikt, mellan patienter till 

och med 65 år med KOL och patienter till och med 65 år med hjärtsvikt samt mellan 

patienter över 65 år med KOL och patienter över 65 år med hjärtsvikt. Se figur 14.  

 

 
Figur 14. Låddiagram med skattad undvikande coping (0-24 poäng) hos de olika patientkategorierna, 

med median, kvartiler samt minimum- och maximumvärden. 

 

Det finns en signifikant skillnad av användandet av undvikande coping vad gäller 

skattad ångest, skattad depression, skattad fysisk fatigue, skattad kognitiv fatigue, 

skattad psykosocial fatigue, skattad total fatigue samt skattad andfåddhet; de som i hög 

utsträckning använder sig av undvikande coping skattar dessa symtom högre än de med 

lägre grad av undvikande coping, se figur 15.  

 

Post hoc tester visar att vad gäller ångest, depression, kognitiv fatigue, psykosocial 

fatigue, och total fatigue finns signifikanta skillnader mellan grupperna ”låg undvikande 

coping – medel undvikande coping”, ”medel undvikande coping – hög undvikande 

coping”, ”låg undvikande coping – hög undvikande coping”. Vad gäller fysisk fatigue 

finns signifikanta skillnaderna mellan grupperna ”medel undvikande coping – hög 

undvikande coping” och ”låg undvikande coping – hög undvikande coping”. Vad gäller 

andfåddhet finns signifikanta skillnaderna mellan gruppen ”låg undvikande coping – 

hög undvikande coping”, se bilaga 3. 
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Figur 15. Låddiagram med skattad ångest (0-21 

poäng), despression (0-21 poäng), fysisk fatigue 

(0-40 poäng), kognitiv fatigue (0-40 poäng), 

psykosocial fatigue (0-80 poäng), total fatigue (0-

160 poäng) samt andfåddhet (0-4 poäng) hos 

patienter med låg, medel samt hög undvikande 

coping, med median, kvartiler samt minimum- och 

maximumvärden. 
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Konfronterande coping 

Det finns en signifikant skillnad mellan patienter med KOL och patienter med 

hjärtsvikt, patienter med KOL använder en konfronterande copingstrategi mer än 

patienter med hjärtsvikt. Det finns ingen signifikant skillnad av användandet av 

konfronterande coping mellan män med KOL och män med hjärtsvikt. Det finns en 

signifikant skillnad mellan kvinnor med KOL och kvinnor med hjärtsvikt, kvinnor med 

KOL använder konfronterande coping mer än kvinnor med hjärtsvikt. Det finns ingen 

signifikant skillnad av användandet av konfronterande coping mellan patienter till och 

med 65 år med KOL och patienter till och med 65 år med hjärtsvikt. Det finns en 

signifikant skillnad mellan patienter över 65 år med KOL och patienter över 65 år med 

hjärtsvikt, patienter över 65 år med KOL använder konfronterande coping mer än 

patienter över 65 år med hjärtsvikt. Se figur 4.  

 

Figur 4. Låddiagram med skattad konfronterande coping (0-18 poäng) hos de olika patientkategorierna, 

med median, kvartiler samt minimum- och maximumvärden.  

 

Det finns en signifikant skillnad av användandet av konfronterande coping vad gäller 

skattad ångest, skattad depression, skattad fysisk fatigue, skattad kognitiv fatigue, 

skattad psykosocial fatigue samt skattad total fatigue; de som i hög utsträckning 

använder sig av konfronterande coping skattar dessa symtom högre än de med lägre 

grad av konfronterande coping. Det finns ingen signifikant skillnad av användandet av 

konfronterande coping vad gäller skattad andfåddhet. Se figur 5.  

 

Post hoc tester visar att vad gäller ångest, depression, fysisk fatigue, kognitiv fatigue, 

psykosocial fatigue och total fatigue finns signifikanta skillnader mellan grupperna ”låg 

konfronterande coping – medel konfronterande coping” och ”låg konfronterande coping 

– hög konfronterande coping”, se bilaga 3. 
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Figur 5. Låddiagram med skattad ångest (0-21 

poäng), despression (0-21 poäng), fysisk fatigue (0-

40 poäng), kognitiv fatigue (0-40 poäng), 

psykosocial fatigue (0-80 poäng), total fatigue (0-

160 poäng) samt andfåddhet (0-4 poäng) hos 

patienter med låg, medel samt hög konfronterande 

coping, med median, kvartiler samt minimum- och 

maximumvärden. 
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Söker socialt stöd 

Det finns ingen signifikant skillnad av att söka socialt stöd mellan patienter med KOL 

och patienter med hjärtsvikt, mellan män med KOL och män med hjärtsvikt, mellan 

kvinnor med KOL och kvinnor med hjärtsvikt, mellan patienter till och med 65 år med 

KOL och patienter till och med 65 år med hjärtsvikt samt mellan patienter över 65 år 

med KOL och patienter över 65 år med hjärtsvikt. Se figur 10. 

 

 
Figur 10. Låddiagram med skattad användning av att söka socialt stöd (0-18 poäng) hos de olika 

patientkategorierna, med median, kvartiler samt minimum- och maximumvärden.  

 

Det finns en signifikant skillnad av att söka socialt stöd vad gäller skattad ångest samt 

skattad kognitiv fatigue; de som i hög utsträckning söker socialt stöd skattar dessa 

symtom högre än de som inte söker lika mycket socialt stöd. Det finns ingen signifikant 

skillnad av att söka socialt stöd vad gäller skattad depression, skattad fysisk fatigue, 

skattad psykosocial fatigue, skattad total fatigue samt skattad andfåddhet. Se figur 11.  

 

Post hoc tester visar att vad gäller ångest finns signifikanta skillnader mellan grupperna 

”låg söker socialt stöd – medel söker socialt stöd”, ”medel söker socialt stöd – hög 

söker socialt stöd” samt ”låg söker socialt stöd – hög söker socialt stöd”. Vad gäller 

kognitiv fatigue finns signifikanta skillnader mellan gruppen ”låg söker socialt stöd – 

hög söker socialt stöd”, se bilaga 3. 
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Figur 11. Låddiagram med skattad ångest (0-21 

poäng), despression (0-21 poäng), fysisk fatigue (0-

40 poäng), kognitiv fatigue (0-40 poäng), 

psykosocial fatigue (0-80 poäng), total fatigue (0-160 

poäng) samt andfåddhet (0-4 poäng) hos patienter 

med låg, medel samt hög coping genom att söka 

socialt stöd, med median, kvartiler samt minimum- 

och maximumvärden. 
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Problemlösande coping 

Det finns en signifikant skillnad mellan patienter med KOL och patienter med 

hjärtsvikt, patienter med KOL använder problemlösande coping mer än patienter med 

hjärtsvikt. Det finns en signifikant skillnad mellan män med KOL och män med 

hjärtsvikt, män med KOL använder problemlösande coping mer än män med hjärtsvikt. 

Det finns en signifikant skillnad mellan kvinnor med KOL och kvinnor med hjärtsvikt, 

kvinnor med KOL använder problemlösande coping mer än kvinnor med hjärtsvikt. Det 

finns ingen signifikant skillnad av användandet av problemlösande coping mellan 

patienter till och med 65 år med KOL och patienter till och med 65 år med hjärtsvikt. 

Det finns en signifikant skillnad mellan patienter över 65 år med KOL och patienter 

över 65 år med hjärtsvikt, patienter över 65 år med KOL använder problemlösande 

coping mer än patienter över 65 år med hjärtsvikt. Se Figur 16. 

 

 
Figur 16.  Låddiagram med skattad problemlösande coping (0-18 poäng) hos de olika 

patientkategorierna, med median, kvartiler samt minimum- och maximumvärden. 

 

Det finns en signifikant skillnad av användandet av problemlösande coping vad gäller 

skattad ångest samt skattad depression; de som i medelhög utsträckning använder sig av 

problemlösande coping skattar dessa symptom högre än de med lägre och högre grad av 

problemlösande coping. Det finns ingen signifikant skillnad av användandet av 

problemlösande coping vad gäller skattad fysisk fatigue, skattad kognitiv fatigue, 

skattad psykosocial fatigue, skattad total fatigue samt skattad andfåddhet, se figur 17.  

 

Post hoc tester visar att vad gäller ångest finns signifikanta skillnader mellan grupperna 

”låg problemlösande coping – medel problemlösande coping”, ”medel problemlösande 

coping – hög problemlösande coping” och ”låg problemlösande coping – hög 

problemlösande coping. Vad gäller depression finns signifikanta skillnader i grupperna 

”låg problemlösande coping – medel problemlösande coping” och ”medel 

problemlösande coping – hög problemlösande coping”, se bilaga 3. 
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Figur 17. Låddiagram med skattad ångest (0-21 

poäng), despression (0-21 poäng), fysisk fatigue (0-

40 poäng), kognitiv fatigue (0-40 poäng), 

psykosocial fatigue (0-80 poäng), total fatigue (0-

160 poäng) samt andfåddhet (0-4 poäng) hos 

patienter med låg, medel samt hög problömlösande 

coping, med median, kvartiler samt minimum- och 

maximumvärden. 
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Accepterande coping 

Det finns en signifikant skillnad mellan patienter med KOL och patienter med 

hjärtsvikt, patienter med KOL använder accepterande coping mer än patienter med 

hjärtsvikt. Det finns ingen signifikant skillnad av användandet av accepterande coping 

mellan män med KOL och män med hjärtsvikt. Det finns en signifikant skillnad mellan 

kvinnor med KOL och kvinnor med hjärtsvikt, kvinnor med KOL använder 

accepterande coping mer än kvinnor med hjärtsvikt. Det finns ingen signifikant skillnad 

av användandet av accepterande coping mellan patienter till och med 65 år med KOL 

och patienter till och med 65 år med hjärtsvikt. Det finns en signifikant skillnad mellan 

patienter över 65 år med KOL och patienter över 65 år med hjärtsvikt, patienter över 65 

år med KOL använder accepterande coping mer än patienter över 65 år med hjärtsvikt. 

Se figur 12.  

 

 
Figur 12. Låddiagram med skattad accepterande coping (0-12 poäng) hos de olika patientkategorierna, 

med median, kvartiler samt minimum- och maximumvärden. 

 

Det finns en signifikant skillnad av användandet av accepterande coping vad gäller 

skattad ångest, skattad depression, skattad fysisk fatigue samt skattad psykosocial 

fatigue; de som i medel – hög utsträckning använder sig av accepterande coping skattar 

dessa symtom högre än de med lägre grad av accepterande coping. Det finns ingen 

signifikant skillnad av användandet av accepterande coping vad gäller skattad kognitiv 

fatigue, skattad total fatigue eller skattad andfåddhet, se figur 13.  

 

Post hoc tester visar att vad gäller ångest och psykosocial fatigue finns signifikanta 

skillnaderna mellan grupperna ”låg accepterande coping – medel accepterande coping” 

och ”låg accepterande coping – hög accepterande coping”. Vad gäller depression och 

fysisk fatigue finns signifikanta skillnaderna mellan gruppen ”låg accepterande coping – 

medel accepterande coping”, se bilaga 3. 
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Figur 13. Låddiagram med skattad ångest (0-21 

poäng), despression (0-21 poäng), fysisk fatigue (0-

40 poäng), kognitiv fatigue (0-40 poäng), 

psykosocial fatigue (0-80 poäng), total fatigue (0-

160 poäng) samt andfåddhet (0-4 poäng) hos 

patienter med låg, medel samt hög accepterande 

coping, med median, kvartiler samt minimum- och 

maximumvärden. 

  

0
5

10
15
20
25

Låg accepterande
coping n=268

Medel
accepterande
coping n=245

Hög
accepterande
coping n=210

Ångest 
p=0,000 

0
5

10
15
20
25

Låg accepterande
coping n=268

Medel
accepterande
coping n=245

Hög
accepterande
coping n=211

Depression 
p=0,015 

0

10

20

30

40

Låg accepterande
coping n=184

Medel
accepterande
coping n=168

Hög
accepterande
coping n=130

Fysisk fatigue 
p=0,048 

0

10

20

30

40

Låg accepterande
coping n=179

Medel
accepterande
coping n=166

Hög
accepterande
coping n=132

Kognitiv fatigue 
p=0,052 

0

20

40

60

80

Låg accepterande
coping n=184

Medel
accepterande
coping n=172

Hög
accepterande
coping n=131

Psykosocial fatigue 
p=0,021 

0

50

100

150

Låg
accepterande
coping n=178

Medel
accepterande
coping n=164

Hög
accepterande
coping n=130

Total fatigue 
p=0,05 

0
1
2
3
4

Låg accepterande
coping n=266

Medel
accepterande
coping n=237

Hög accepterande
coping n=204

Andfåddhet 
p=0,395 



 

32 

 

Positivt omvärderande coping 

Det finns en signifikant skillnad av användandet av positivt omvärderande coping 

mellan patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt, patienter med KOL använder 

positivt omvärderande coping mer än patienter med hjärtsvikt. Det finns ingen 

signifikant skillnad av användandet av positivt omvärderande coping mellan män med 

KOL och män med hjärtsvikt. Det finns ingen signifikant skillnad av användandet av 

positivt omvärderande coping mellan kvinnor med KOL och kvinnor med hjärtsvikt. 

Det finns ingen signifikant skillnad av användandet av positivt omvärderande coping 

mellan patienter till och med 65 år med KOL och patienter till och med 65 år med 

hjärtsvikt. Det finns en signifikant skillnad mellan patienter över 65 år med KOL och 

patienter över 65 år med hjärtsvikt, patienter över 65 år med KOL använder positivt 

omvärderande coping mer än patienter över 65 år med hjärtsvikt. Se figur 18.  

 

 
Figur 18. Låddiagram med skattad positivt omvärderande coping (0-21 poäng) hos de olika 

patientkategorierna, med median, kvartiler samt minimum- och maximumvärden.  

 

Det finns en signifikant skillnad av användandet av positivt omvärderande coping vad 

gäller skattad ångest; de som i låg utsträckning använder sig av positivt omvärderande 

coping skattar lägre ångest än de med högre grad av positivt omvärderande coping. Det 

finns ingen signifikant skillnad av användandet av positivt omvärderande coping vad 

gäller skattad depression, av skattad fysisk fatigue, av skattad kognitiv fatigue, av 

skattad psykosocial fatigue, av skattad total fatigue samt av skattad andfåddhet, se figur 

19.  

 

Post hoc tester visar att vad gäller ångest finns signifikanta skillnader mellan grupperna 

”låg positivt ovärderande coping – medel positivt omvärderande coping”, och ”låg 

positivt omvärderande coping – hög positivt omvärderande coping”, se bilaga 3. 
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Figur 19. Låddiagram med skattad ångest (0-21 

poäng), despression (0-21 poäng), fysisk fatigue (0-

40 poäng), kognitiv fatigue (0-40 poäng), 

psykosocial fatigue (0-80 poäng), total fatigue (0-160 

poäng) samt andfåddhet (0-4 poäng) hos patienter 

med låg, medel samt hög positivt omvärderande 

coping, med median, kvartiler samt minimum- och 

maximumvärden. 
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DISKUSSION 
De patienter som i resultatet anger hög känsla av sammanhang (KASAM) skattar sina 

symtom lägre än de patienter som anger lägre KASAM. Patienter med KOL använder 

sig i större utsträckning av olika copingstrategier än vad hjärtsviktspatienter gör. Män 

med KOL använder i högre grad problemlösande coping än vad män med hjärtsvikt gör. 

Kvinnor med KOL använder i högre grad olika copingstrategier än vad kvinnor med 

hjärtsvikt gör. Patienter med KOL över 65 år använder i högre grad olika 

copingstrategier än vad patienter med hjärtsvikt över 65 år gör. De patienter som i hög 

grad använder sig av de olika copingstrategierna skattar sina symtom högre än vad de 

med låg grad av de olika copingstrategierna gör, förutom vid andfåddhet. Undantagen är 

vid undvikande coping där andfåddheten skattas högre, vid självkontrollerande coping 

där det inte fanns någon skillnad i de skattade symtomen, samt vid problemlösande 

coping där den skattade graden av depression vad lägre vid hög problemlösande coping.  

Resultatdiskussion 
Resultatet diskuteras utifrån diagnoserna KOL och hjärtsvikt, de olika symtomen 

ångest, despression, fatigue och andfåddhet samt KASAM och de olika 

copingstrategierna. Dessutom diskuteras samsjuklighet och behovet av gemensamma 

KOL- och hjärtsviktsmottagningar. 

 

Skillnader mellan patienter med KOL respektive hjärtsvikt 
Resultatet visar att det finns skillnader mellan patienter med KOL och patienter med 

hjärtsvikt vad gäller copingstrategierna. Patienter med KOL använder copingstrategier i 

högre utsträckning än vad patienter med hjärtsvikt gör, främst i subgrupperna kvinnor 

och patienter över 65 år. Resultatet är komplicerat då medelåldern hos kvinnor med 

KOL var lägre än hos kvinnor med hjärtsvikt, 68,7 år respektive 80,5 år och det går inte 

att utesluta att det i denna subgrupp eventuellt kan finnas åldersskillnader i vilken grad 

de olika copingstrategierna används. Tidigare forskning har visat att olika åldrar 

använder sig av olika sorters copingstrategier (Melendéz et al. 2012). Även generellt 

över diagnosgrupperna KOL respektive hjärtsvikt är patienterna med KOL yngre än 

patienterna med hjärtsvikt. Trots att medelåldern för KOL respektive hjärtsvikt är 

snarlika, 70,6 och 77,8 år, är patienterna med hjärtsvikt till och med 65 år endast 50 

personer jämfört med patienterna med KOL som är 127 personer. Hos männen, där 

medelåldern var jämnare, 72,6 år för KOL respektive 75,7 år för hjärtsvikt, syntes inga 

större skillnader förutom vid problemlösande coping som användes i högre utsträckning 

av män med KOL. Det kan tänkas att en generellt jämnare åldersfördelning mellan 

sjukdomsgrupperna KOL respektive hjärtsvikt och speciellt mellan kvinnor med KOL 

och kvinnor med hjärtsvikt hade gett andra resultat. 

Ångest och depression 

Resultatet visar att patienter med hög KASAM skattar lägre ångest och/eller depression 

samt att de med högt skattad ångest och/eller depression använder sig i högre grad av 

olika copingstrategier. Patienter med ångest har en större risk för samtidig depression 

och rapporterar lägre livskvalitet (Di Marco et al. 2006). Patienter med KOL som har 

ångest och/eller depression har i tidigare studier rapporterat fler symtom från sin 

sjukdom, såsom andfåddhet, än de som inte har ångest och/eller depression (Cleland et 

al. 2007). Patienter med KOL kan må bättre i sin ångest och/eller depression om det 

finns ett positivt social stöd i form av behjälplighet, laganda och/eller känslomässigt 

stöd (DiNicola et al. 2012) men de behöver även motion för att minska ångesten 
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och/eller depressionen (Emery et al. 1998). Negativt socialt stöd i form av att inte få den 

hjälp som behövs, att mötas av osympati/oförstående (DiNicola et al. 2012) eller 

utebliven motion kan istället öka ångesten eller depressionen (Emery et al. 1998). 

Forskning har visat att fysisk aktivitet vid depression kan vara effektivt, däremot är det 

inte forskat på hur den fysiska aktiviteten skulle gå till (Socialstyrelsen 2011). Vad 

gäller enbart depression visar resultatet att de som i hög grad använder sig av 

problemlösande coping skattar lägre grad av depression. Tidigare forskning har visat att 

problemlösning effektivt minskar graden av depression lika bra som anti-depressiva 

läkemedel och att det är något som sjuksköterskor inom primärvården kan använda sig 

av för de patienter som är intresserade (Mynors-Wallis et al. 2000). 

Fatigue 

Resultatet visar patienter som har hög KASAM skattar lägre fysisk fatigue, kognitiv 

fatigue, psykosocial fatigue och total fatigue. Högre grad av användning av de olika 

copingstrategierna rapporteras av de patienter som skattar hög fysisk fatigue, hög 

kognitiv fatigue och/eller hög total fatigue. Hos patienter med KOL kan fysisk fatigue 

och till viss del kognitiv fatigue förbättras av motion (Emery et al. 1998), även hos 

patienter med hjärtsvikt kan fysisk fatigue förbättras av motion (Pozehl et al. 2008). Det 

kan tänkas att om motion kombineras med någon sorts sjuksköterskeledd utbildning och 

stöd för hur patienten ska hantera sin fatigue kan det ge ett gott resultat för den enskilde 

patienten (Patterson et al. 2013). En studie på cancerpatienter har ett förslag på en 

strukturerad utbildning för patienter om fatigue under en längre tidsperiod som visade 

sig ha en signifikant effekt på patienternas fatigue. I utbildningen ingick kortare 

föreläsningar, gruppdiskussioner, övningar att göra hemma, individuella uppgifter och 

beteendeterapi (Reif et al. 2013). Utbildningen skulle eventuellt kunna anpassas till 

patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt för att ha på en gemensam KOL- och 

hjärtsviktsmottagning.  

Andfåddhet 

Resultatet visar att patienter som har hög KASAM skattar lägre andfåddhet än patienter 

med låg KASAM. Vad gäller användningen av de olika copingstrategierna rapporterar 

endast de som har låg undvikande coping en lägre skattad andfåddhet än de som har hög 

undvikande coping. Tidigare forskning på patienter med KOL visar att det inte är säkert 

att lungfunktion och upplevelsen av andfåddhet hör ihop och att det inte alls är säkert att 

användningen av bronkdilaterande läkemedel förbättrar den upplevda andfåddheten 

(Wolkove et al. 1989). Då andfåddhet hos patienter med KOL hör samman med ångest 

(Bailey 2004) föreslår en studie att patienter med KOL kan behöva kognitiv 

beteendeterapi [KBT] där patienterna kan få verktyg för att minska den psykiska 

effekten av andfåddhet (Howard et al. 2010). Detta är intressant med tanke på resultatet 

i denna uppsats där patienter med låg användning av undvikande coping skattar lägre 

andfåddhet än de med hög användning av undvikande coping. Därför kan KBT eller 

något liknande vara något som till viss del skulle kunna användas som en del av en 

KOL- och hjärtsviktsmottagning. Något annat som skulle kunna hjälpa patienter som 

har problem med andfåddhet är andningsövningar där de får lära sig att djupandas och 

övningar där de får lära sig vilka positioner, sittandes, liggandes eller stående, som kan 

underlätta andningen (Henderson 2008). 
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KASAM 

Resultatet visar att patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt som har hög grad av 

KASAM skattar symtomen ångest, depression, fysisk, kognitiv, psykosocial, total 

fatigue samt andfåddhet lägre än de patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt 

som har lägre KASAM. Resultatet överensstämmer med det Antonovsky (1999) menar, 

att en individ med stark KASAM troligen har en bättre copingförmåga som leder till 

mer ändamålsenliga copingstrategier för det aktuella problemet (Antonovsky 1999). 

Antonovsky (1999) definerar KASAM enligt följande: 

 
Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser 

som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga och 

(3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang (s.41). 

 

Definitionen beskriver de 3 komponenterna i KASAM; 1. begriplighet, 2. hanterbarhet, 

3. meningsfullhet. Distriktssköterskan kanske kan påverka en patientens KASAM 

genom att göra sjukdomen begriplig genom stöttning och information? Om vården har 

en hög tillgänglighet och distriktsköterskan har de inre/yttre resurser som behövs kanske 

patientens hanterbarhet ökar? Om distriktsköterskan använder sig av MI som metod 

kanske meningsfullheten ökar hos patienten? En distriktsköterska med svag KASAM 

hur påverkar det patienten? Antonovsky (1999) menar att människor med stark 

KASAM genom sin förmåga att hantera stressande situationer, troligtvis bibehåller eller 

förbättrar sin hälsa. En god sjuksköterske-patientrelation kan stärka patientens känsla av 

välbefinnande och hälsa (empowerment) enligt Halldorsdottir (2008). Då hälsan 

påverkas av många faktorer, tror även vi att en god sjuksköterske-patientrelation kan 

hjälpa patienten på vägen till en bättre hälsa eller vara till hjälp för att hantera sjukdom. 

Copingstrategier 

För att underlätta diskussionen av de olika copingstrategierna indelas dem i de tre 

områden som Folkman (2010) beskriver: emotionsfokuserad, problemfokuserad och 

meningsfull coping.  

Resultatet visade att patienter med KOL använder sig av problemfokuserade och 

meningsfulla copingstrategier mer än patienter med hjärtsvikt. Män med KOL använde 

problemfokuserade copingstrategier mer än män med hjärtsvikt. Kvinnor med KOL 

använde problemfokuserade och meningsfulla copingstrategier mer än kvinnor med 

hjärtsvikt. Det fanns ingen skillnad i vilka copingstrategier som användes hos patienter 

till och med 65 års ålder. Patienter över 65 år med KOL använde emotionsfokuserade, 

problemfokuserade och meningsfulla copingstrategier mer än patienter över 65 år med 

hjärtsvikt. Skillnader i skattad ångest fanns vid emotionsfokuserade, problemfokuserade 

och meningsfulla copingstrategier. Skillnader i skattad depression fanns vid 

emotionsfokuserade, problemfokuserade och meningsfulla copingstrategier. Skillnader i 

skattad fysisk fatigue fanns vid emotionsfokuserade, problemfokuserade och 

meningsfulla copingstrategier. Skillnader i skattad kognitiv fatigue fanns vid 

emotionsfokuserade och problemlösande copingstrategier. Skillnader i skattad 

psykosocial fatigue fanns vid emotionsfokuserade, problemlösande och meningsfulla 

copingstrategier. Skillnader i skattad total fatigue fanns vid emotionsfokuserade och 

problemfokuserade copingstrategier. Skillnader i skattad andfåddhet fanns vid 

emotionsfokuserade copingstrategier.  
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I detta resultat går det inte att se hur copingstrategierna påverkar patienternas symtom 

men en helt ny studie på copingstrategier hos patienter med KOL visade att användning 

av problemfokuserade copingstrategier hjälpte delvis, i vissa fall fullt ut, vid ångest och 

depression medan emotionsfokuserade copingstrategier inte hjälpte alls (Lee et al. 

2013). Det speglar resultatet i denna uppsats där patienter med hög problemlösande 

coping skattade lägre depression än de med låg problemlösande coping. Hos patienter 

med hjärtsvikt har en annan studie visat att inte bara ångest och depression rapporteras i 

lägre grad av de med problemfokuserad coping än av de med emotionsfokuserad 

coping, även graden av fatigue rapporteras lägre av de patienter som har en 

problemfokuserad coping (Doering et al. 2004). Detta skulle kunna innebära att 

patienter med KOL eller hjärtsvikt som får hjälp med att ta fram mer 

problemfokuserade copingstrategier börjar må bättre vad gäller ångest, depression och 

fatigue.  

Metoddiskussion 
Hur hade resultatet sett ut om andra analyser valdes? Det vore intressant att få reda på 

om andra analyser hade gett samma resultat. En annan möjlig analys hade varit T-test 

och Anova, som då genererat resultat i form av bland annat standardavvikelse och 

medelvärde. Det är oklart om det hade haft någon påverkan på resultatet i slutänden. 

Mann-Whitney U-Test och Kruskal Wallis Test valdes eftersom testerna fastställer 

skillnader mellan olika grupper.  Instrumenten i enkäten utgörs av etablerade och väl 

testade frågeformulär, vilket ger en tillförlitlighet till studiens dataresultat. En av 

studiens begränsning är att bortfallet är stort när det gäller svarsfrekvensen, i KOL-

gruppen svarade 36 % och i hjärtsviktsgruppen svarade 33 %. Vad är orsakerna till 

detta? Ett visst bortfall kan bero på att enkäten var omfattande med sina 191 frågor och 

beräknades att ta cirka 1 timme att svara på. Många sjuka eller äldre orkade kanske inte 

med den omfattningen. Dessutom är de studerade patientgrupperna patienter med allt 

från lätta till svåra symtom, vilket kan ha resulterat i att de inte orkade svara. Sedan 

exkluderades inte dementa patienter, om det finns något bortfall som kan förklaras av 

detta, vet vi inte, men det är troligt. Polit och Beck (2012) menar att en svarsfrekvens på 

mindre än 65 % är praxis på enkäter som skickats ut via mail. Det interna bortfallet i 

enkäten påverkar även denna studie, det rör sig om mellan 0 – 25,1 %. Theander et al. 

2013 beskriver att möjligheten att rekrytera patienter utan samsjuklighet är svårt och är 

inte representativt för patienter inom primärvården. Svårigheterna att rekrytera äldre 

patienter och tillräckligt många kvinnor med hjärtsvikt har rapporterats i flera studier. 

Trots en låg svarsfrekvens är inte datamaterialet från ursprungsstudien litet jämfört med 

andra studier. Då de statistiska tester som använts är vanligt förkommande (Polit & 

Hungler 1999), de har körts med hjälp av en forskare, många av instrumenten är 

validitets- och reliabilitetstestade och datan har behandlats sanningsenligt anses 

trovärdigheten på studien ändå vara god. Därmed kan resultatet ge en antydan om 

skillnaderna mellan de två patientgrupperna om vilka copingstrategier som används. 

Den låga svarsfrekvensen på forskningsstudien och därmed bortfallet på denna studie är 

en svaghet. Ytterligare en av studiens begränsningar är osäkerheten över hur andra 

sjukdomar kan ha påverkat patienternas fatigue, depression/ångest och andfåddhet och 

därmed deras copingförmåga och copingstrategier. Möjligheten till generalisering av 

resultatet på andra patientgrupper, till exempel patienter med cancer, är begränsad på 

grund av det stora bortfallet. 
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KONKLUSION 
Syftet med uppsatsen var att jämföra copingförmåga och copingstrategier mellan 

patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt, samt att undersöka eventuella 

skillnader av grad av ångest, depression, påverkan på funktion av fatigue och 

andfåddhet utifrån copingförmåga och användande av olika copingstrategier. Resultatet 

visade ingen skillnad i copingförmåga mellan patienter med KOL och patienter med 

hjärtsvikt, däremot visade det att patienter med KOL i högra grad använder vissa 

copingstrategier än vad patienter med hjärtsvikt gör. Patienter med hög grad av 

KASAM skattade lägre på ångest, depression, påverkan på funktion av fatigue och 

andfåddhet. Patienter med hög grad av olika copingstrategier skattade sina symtom 

högre, förutom andfåddhet. Undantagen är hög grad av undvikande coping där 

andfåddheten skattades högre, självkontrollerande coping där det inte fanns någon 

skillnad i de skattade symtomen samt problemlösande coping där patienterna med hög 

grad skattade lägre på depression. 

Klinisk betydelse 
Dessa resultat är intressanta och innebär att när distriktssköterskan möter dessa patienter 

kan han/hon ha KASAM och copingstrategier i beaktande. Då hög KASAM kan 

påverka symtombilden hos både patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt och då 

tidigare forskning visat att distriktssköterskan kan öka den enskilde patientens KASAM 

är motiverande samtal (MI) ett verktyg som distriktssköterskan kan använda sig av. MI 

är en samtalsmetodik som används för att underlätta för patienter att göra förändringar 

(Rollnick & Miller 1995). MI skulle även kunna användas för att öka patienternas 

problemlösande coping och därmed kunna minska deras eventuella depression. Ett 

annat verktyg som distriktssköterskan kan använda sig av för att minska patienternas 

ångest och/eller depression är Fysisk aktivitet på recept (FaR) med stöd av Fysisk 

aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS).  När det handlar om 

patienter med hjärtsvikt menar FYSS att fysisk träning bör erbjudas som en del i 

behandlingen då det klart förbättrar hjärtfunktionen (Cider et al. 2008) För patienter 

med KOL rekommenderar FYSS fysisk träning, eftersom det bland annat förbättrar 

livskvalitéten, då sjukdomskontroll och dyspné påverkas positivt (Emtner 2008). Både 

MI och FaR är något som rekommenderas av Socialstyrelsen (2011) som åtgärd i deras 

nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder. Fysisk aktivitet på recept kan 

skrivas ut av sjuksköterska och det kan bli en copingstrategi för att hantera sjukdomen. I 

denna studie har patienter med samsjuklighet exkluderats men samsjukligheten mellan 

KOL och hjärtsvikt är stor. Så många som 20 % av patienter med KOL kan ha hjärtsvikt 

(Rutten et al. 2005) och upp till 42 % av patienterna med hjärtsvikt kan ha KOL (Feller 

et al. 2012). Denna samsjuklighet och likartade besvär mellan diagnoserna med ångest, 

depression, fatigue och andfåddhet gör att det vore bra med gemensamma KOL- och 

hjärtsviktsmottagningar inom primärvården för att patienterna ska få så optimal vård 

som möjligt men utan att samtidigt få alltför många vårdkontakter och därmed lätt 

”hamna mellan stolarna”. Det har framkommit att det finns många fördelar med 

hjärtsviktsmottagningar inom slutenvården med mer motiverade och välutbildade 

patienter vilket leder till förbättrad egenvård, ökad behandlingsföljsamhet och förbättrad 

livskvalitét (Socialstyrelsen 2008b). Dessa fördelar skulle kunna föras över till 

gemensamma KOL- och hjärtsviktsmottagningar inom primärvården.  Både patienter 

med KOL och patienter med hjärtsvikt är i högsta grad i behov av kontinuitet inom 
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hälso- och sjukvården och att olika insatser samordnas på ett ändamålsenligt sätt (SFS 

1982:763).   

Förslag på framtida forskning 
Då det sedan tidigare inte finns så mycket forskat runt detta område finns det många 

delar av denna som skulle ha nytta av fortsatt forskning, det skulle även vara intressant 

att se hur resultaten i denna studie hade påverkats av ett mindre bortfall samt med en 

mer homogen undersökningsgrupp vad gäller ålder. Här presenteras några förslag på 

framtida forskning: 

 

1. Hur kan en fördjupad kunskap komma anhöriga till gagn, till exempel i KOL- 

och hjärtsviktgrupper på primärvårdsmottagningar? Dessa grupper kan ledas av 

distriktssköterskan och syftet kan vara att gemensamt utbilda patienter och 

anhöriga samtidigt som de får möjlighet att utbyta erfarenheter. 

 

2. Hur påverkar ökad fysisk aktivitet patienternas KASAM inom KOL- respektive 

hjärtsviktsgruppen?  
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Tabell över internt bortfall 

 

KOL Bortfall (%) Hjärtsvikt Bortfall (%) 

Hela gruppen = 437  Hela gruppen n = 388  

Ålder, civilstånd, 

utbildning 
0,5 – 3,2 % 

Ålder, civilstånd, 

utbildning 
0 – 3,1 % 

KASAM 9,8 % KASAM 14,2 % 

Copingstrategier 7,6 – 10,1 % Copingstrategier 12,6 – 18 % 

Män n = 213  Män n = 221  

Ålder, civilstånd, 

utbildning 
0,5 – 2,8 % 

Ålder, civilstånd, 

utbildning 
0 – 1,8 % 

KASAM 8,5 % KASAM 10,4 % 

Copingstrategier 5,6 – 8,5 % Copingstrategier 9,5 – 12,7 % 

Kvinnor n = 224  Kvinnor n = 167  

Ålder, civilstånd, 

utbildning 
0,4 – 3,6 % 

Ålder, civilstånd, 

utbildning 
0 – 4,8 % 

KASAM 11,2 % KASAM 19,2 % 

Copingstrategier 9,4 – 11,6 % Copingstrategier 16,2 – 25,1 % 

Till och med 65 år  

n = 127 
 

Till och med 65 år 

 n = 50 
 

Ålder, civilstånd, 

utbildning 
0 – 3,9 % 

Ålder, civilstånd, 

utbildning 
0 % 

KASAM 7,1 % KASAM 4 % 

Copingstrategier 3,9 – 5,5 % Copingstrategier 6 – 10 % 

Över 66 år n = 308  Över 66 år n = 338  

Ålder, civilstånd, 

utbildning 
1 – 2,9 % 

Ålder, civilstånd, 

utbildning 
0 – 3,6 % 

KASAM 11 % KASAM 15,7 % 

Copingstrategier 9,1 – 12,3 % Copingstrategier 13,3 – 19,5% 
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Tabell över beskrivning av deltagarna 

 

 KOL Hjärtsvikt 

Hela patientgruppen Medelålder 70,57 år (n = 435) Medelålder 77,77 år (n = 388) 

 Antal deltagare (n) Valid procent Antal deltagare (n) Valid procent 

Totalt antal n = 437 100 % n = 388 100 % 

Civilstånd n = 428 100 % n = 387 100 % 

Gift/sambo n = 270 63,1 % n = 202 52,2 % 

Ensamboende n = 158 36,9 % n = 185 47,8 % 

Utbildningsnivå n = 423 100 % n = 376 100 % 

Grundskola n = 221 52,2 % n = 212 56,4 % 

Gymnasium n = 148 35 % n = 185 33,2 % 

Högskola/universitet n = 54 12,8 % n = 39 10,4 % 

Män Medelålder 72,57 år (n = 212) Medelålder 75,71 år (n = 221) 

 Antal deltagare (n) Valid procent Antal deltagare (n) Valid procent 

Totalt antal n = 213 100 % n = 221 100 % 

Civilstånd n = 209 100 % n = 220 100 % 

Gift/sambo n = 149 71,3 % n = 149 67,7 % 

Ensamboende n = 60 28,7 % n = 71 32,3 % 

Utbildningsnivå n = 207 100 % n = 217 100 % 

Grundskola n = 105 50,7 % n = 111 51,2 % 

Gymnasium n = 78 37,7 % n = 84 38,7 % 

Högskola/universitet n = 24 11,6 % n = 22 10,1 % 

Kvinnor Medelålder 68,67 år (n = 223) Medelålder 80,49 år (n = 167) 

 Antal deltagare (n) Valid procent Antal deltagare (n) Valid procent 

Totalt antal n = 224 100 % n = 167 100 % 

Civilstånd n = 219 100 % n = 167 100 % 

Gift/sambo n = 121 55,3 % n = 53 31,7 % 

Ensamboende n = 98 44,7 % n = 114 68,3 % 

Utbildningsnivå n = 216 100 % n = 159 100 % 

Grundskola n = 116 53,7% n = 101 63,5 % 

Gymnasium n = 70 32 % n = 41 25,8 % 

Högskola/universitet n = 30 13,9% n = 17 10,7 % 

Till och med 65 år Medelålder 59,69 år (n = 127) Medelålder 60,62 år (n = 50) 

 Antal deltagare (n) Valid procent Antal deltagare (n) Valid procent 

Totalt antal n = 127 100 % n = 50 100 % 

Kön n = 127 100 % n = 50 100 % 

Man n = 45 35,4 % n = 38 76 % 

Kvinna n = 82 64,6 % n = 12 34 % 

Civilstånd n = 122 100 % n = 50 100 % 

Gift/sambo n = 71 58,2 % n = 30 60 % 

Ensamboende n = 51 41,8 % n = 20 40 % 

Utbildningsnivå n = 123 100 % n = 50  100 % 

Grundskola n = 52 42,3 % n = 19 38 % 

Gymnasium n = 58 47,2 % n = 24 48 % 

Högskola/universitet n = 13 10,6 % n = 7 14 % 

Över 65 år Medelålder 75,06 år (n = 308) Medelålder 80,3 år (n = 338) 

 Antal deltagare (n) Valid procent Antal deltagare (n) Valid procent 

Totalt antal n = 308 100 % n = 338 100 % 

Kön n = 308 100 % n = 338 100 % 

Man n = 167 54,2 % n = 183 54,1 % 

Kvinna n = 141 45,8 % n = 155 45,9 % 

Civilstånd n = 305 100 % n = 337 100 % 

Gift/sambo n = 198 64,9 % n = 172 51 % 

Ensamboende n = 107 35,1 % n = 165 49 % 

Utbildningsnivå n = 299 100 % n = 326 100 % 

Grundskola n = 168 56,2 % n = 193 56,2 % 

Gymnasium n = 90 30,1 % n = 101 30,1 % 

Högskola/universitet n = 41 13,7 % n = 32 13,7 % 
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Tabell över post hoc-analys 

 

 KASAM 

 Låg/medel Medel/hög Låg/hög 

Ångest p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 

Depression p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 

Fysisk fatigue p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 

Kognitiv fatigue p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 

Psykosocial fatigue p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 

Total fatigue p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 

Andfåddhet p = 0,014 p = 0,001 p = 0,000 

 Konfronterande coping 

 Låg/medel Medel/hög Låg/hög 

Ångest p = 0,000 p = 0,073 p = 0,000 

Depression p = 0,026 p = 0,107 p = 0,000 

Fysisk fatigue p = 0,044 p = 0,266 p = 0,001 

Kognitiv fatigue p = 0,017 p = 0,317 p = 0,000 

Psykosocial fatigue p = 0,038 p = 0,193 p = 0,000 

Total fatigue p = 0,035 p = 0,219 p = 0,000 

 Distanserande coping 

 Låg/medel Medel/hög Låg/hög 

Ångest p = 0,001 p = 0,422 p = 0,02 

 Söker socialt stöd 

 Låg/medel Medel/hög Låg/hög 

Ångest p = 0,027 p = 0,026 p = 0,000 

Kognitiv trötthet p = 0,101 p = 0,102 p = 0,001 

 Accepterande coping 

 Låg/medel Medel/hög Låg/hög 

Ångest p = 0,000 p = 0,787 p = 0,000 

Depression p = 0,003 p = 0,192 p = 0,184 

Fysisk fatigue p = 0,015 p = 0,583 p = 0,122 

Psykosocial fatigue p = 0,008 p = 0,748 p = 0,046 

 Undvikande coping 

 Låg/medel Medel/hög Låg/hög 

Ångest p = 0,000 p = 0,000 p = 0,000 

Depression p = 0,004 p = 0,000 p = 0,000 

Fysisk fatigue p = 0,065 p = 0,003 p = 0,000 

Kognitiv fatigue p = 0,011 p = 0,000 p = 0,000 

Psykosocial fatigue p = 0,022 p = 0,000 p = 0,000 

Total fatigue p = 0,033 p = 0,000 p = 0,000 

Andfåddhet p = 0,05 p = 0,209 p = 0,002 

 Problemlösande coping 

 Låg/medel Medel/hög Låg/hög 

Ångest p = 0,000 p = 0,01 p = 0,02 

Depression p = 0,002 p = 0,000 p = 0,256 

 Positivt omvärderande coping 

 Låg/medel Medel/hög Låg/hög 

Ångest p = 0,012 p = 0,822 p = 0,02 

 


