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Introduktion: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en komplex sjukdom och en av 

de vanligaste lungsjukdomarna. KOL är den fjärde ledande dödsorsaken i världen. 

Sjukdomen kräver olika typer av åtgärder och insatser från olika professioner inom 

primärvården. Syfte: Syftet var att beskriva vilka evidensbaserade 

omvårdnadsinterventioner som distriktssköterskan kan utföra för att förbättra 

livskvaliteten hos patienter med KOL inom primärvården. Metod: Studien utfördes som 

en systematisk litteraturstudie, som utgår från Statens beredning för medicinsk 

utvärderings (SBU) riktlinjer. Elva kvantitativa och tre kvalitativa studier inkluderades i 

resultatet. Resultat: I resultatet framkommer fyra huvudkategorier av 

omvårdnadsinterventioner som utbildning, fysisk aktivitet, samtal om rökning och 

individuella behandlingsplaner som förbättrar livskvaliteten hos patienter med KOL. I de 

kvantitativa studierna ses att livskvaliteten minskar sex månader efter utförd intervention. 

Konklusion: Flera evidensbaserade omvårdnadsinterventioner har betydelse för 

livskvaliteten hos patienter med KOL. Det är av vikt att delta i ett utbildningsprogram. 

Dessa omvårdnadsinterventioner kan implementeras till distriktssköterskan i 

primärvården. Om patienter med KOL kan lära sig hantera sin sjukdom på ett bra sätt kan 

detta på sikt minska antalet besök och sjukhusinläggningar.             
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Introduction: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a complex and one of 

the most common lung disease. COPD is the fourth leading cause of death worldwide. The 

disease requires different types of actions and efforts from different professions in primary 

care. Aim: The aim of this study was to describe the evidence-based nursing interventions 

a district nurse can perform to improve the quality of life in patients with COPD in 

primary care. Method: The study was conducted as a systematic literature study, based on 

the Swedish Council for medical evaluation guidelines. Eleven quantitative and three 

qualitative studies were included in the results. Results: The result shows four main 

categories of nursing interventions such as education, physical activity, smoking cessation 

and individual treatment plans that improve the quality of life in patients with COPD. In 

the quantitative studies it was seen that the quality of life decreases six months after 

completion of the intervention. Conclusion: Several evidence-based nursing interventions 

are important for quality of life in patients with COPD. It is important to participate in a 

pulmonary rehabilitation program. These nursing interventions can be implemented at the 

district nurse in primary care. If patients with COPD can learn to manage their illness in a 

good way, this may ultimately reduce the number of visits and hospitalizations. 
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Introduktion 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en allvarlig och en av de vanligaste 

lungsjukdomarna (Socialstyrelsen, 2014). KOL karakteriseras av luftvägsobstruktion 

och är en progredierande sjukdom. Sjukdomsförloppet sker ofta långsamt varpå 

patienten ofta är omedveten om och anpassar sig till en sänkt lungkapacitet, detta gör att 

ofta upptäcks sjukdomen sent (Läkemedelsboken, 2015). KOL är en kronisk 

inflammation i luftvägarna och lungorna som medför att lungvävnaden och 

lungblåsorna förstörs Luftvägsobstruktionen är ett resultat av inflammationen i små 

perifera luftvägar (bronkioler) och destruktion av lungvävnad (emfysem) (Jakobsson, 

2009). Denna luftvägsobstruktion är irreversibel, patienten kan alltså inte uppnå 

normalvärden spontant eller efter behandling (Läkemedelsverket, 2009). Orsaker till 

KOL är luftföroreningar i partikel- och gasform. Den vanligaste luftföroreningen är 

tobaksrök. Både passiv och aktiv rökning ökar risken för att drabbas av KOL (Larsson, 

2014). Det finns även en genetisk faktor som kan öka risken för KOL, a-1-

antitrypsinbrist, som i sin allvarligaste form kan leda till en tidig KOL och 

emfysemutveckling (Lundbäck & Lindberg, 2014). Sjukligheten i KOL kan påverkas av 

andra sjukdomar, samsjuklighet, som hjärt-kärlsjukdom, muskel- och skelettsjukdom 

och diabetes (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease [GOLD], 2015).  

Då KOL är underdiagnostiserad kan detta leda till att många patienter med KOL saknar 

effektiv behandling och kan få en sämre hälsa som följd (Socialstyrelsen, 2014). Den 

största kostnaden i vården av patienter med KOL, är exacerbationerna 

(försämringsperioderna) (GOLD, 2015., Blasi et al. 2014). Blasi et al. (2014) menar att 

en förbättrad hantering av patienter med KOL och rätt förebyggande vårdinsatser vore 

kostnadseffektivt för vården och kan öka livskvaliteten hos dessa patienter.  Bourbeau et 

al (2006) menar att besök i vården och sjukhusinläggningar kan minskas genom 

förebyggande utbildning i egenvård hos patienter med KOL. 

Förekomst 

Det uppskattas idag att 400 000–700 000 svenskar har KOL och förekomsten i 

befolkningen ökar. Cirka 2 700 personer dör av KOL varje år i Sverige (Socialstyrelsen, 

2014). KOL är den fjärde ledande dödsorsaken i världen och denna siffra beräknas stiga 

inom de närmaste decennierna. Detta på grund av fortsatt exponering av riskfaktorer 

samt med en stigande ålder hos befolkningen (GOLD, 2015). I Sverige förekommer 

KOL främst bland rökare som nått pensionsåldern. Svenska prevalensstudier från 1990-

talet och senare har inte påvisat att det är några större skillnader i förekomst mellan män 

och kvinnor (Lundbäck & Lindberg, 2014). Omedelbara åtgärder bör vidtas för att 

minska bakomliggande riskfaktorer, speciellt tobaksbruk. Beräkningar visar att KOL år 

2030 kan bli den tredje vanligaste dödsorsaken i världen (World Health Organization 

[WHO] 2015a).  I hög- och medelinkomstländer är tobaksrök är den största riskfaktorn, 

medan i låginkomstländer, är exponering för luftföroreningar inomhus, vid förbränning 

av trä och biobränslen för matlagning och uppvärmning i dåligt ventilerade bostäder den 

största riskfaktorn (WHO, 2015a., GOLD, 2015).  
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Symtom 

Vid KOL upplever patienterna symptom från luftvägarna så som hosta, slem, 

andfåddhet och pip i bröstet, minskad fysisk kapacitet, som leder till begränsningar i det 

dagliga livet samt oro och ångest (Socialstyrelsen, 2014). Många patienter med KOL 

upplever en nedsatt livskvalitet (Socialstyrelsen, 2014, Jonsdottir, 2004). Patienter som 

söker vård för återkommande bronkiter eller långvariga förkylningar, andfåddhet vid 

ansträngning och har nedsatt prestationsförmåga och utsatts för luftrörsskadliga ämnen, 

kan KOL misstänkas (Larsson, 2014). En exacerbation är en försämring i 

normaltillståndet, med förvärrad hosta och slembildning, ofta orsakat av en 

luftvägsinfektion (Jansson et. al 2009). Flera exacerbationer under ett år innebär en ökad 

risk för kraftig försämring i sjukdomen och tidigare död. En exacerbation leder ofta till 

att patienten behöver sjukhusvård (Socialstyrelsen, 2014).  

Diagnos 

Vid misstanke om KOL görs en spirometri, ett lungfunktionstest, som är den avgörande 

undersökningen för att ställa diagnosen. Även en lungröntgen ska ingå i den basala 

utredningen för att utesluta andra sjukdomar i lungorna. När en kronisk 

luftvägsobstruktion påvisats bör alternativa diagnoser övervägas innan diagnosen KOL 

ställs. Astma är den vanligaste differentialdiagnosen till KOL (Larsson, 2014).  

Klassificeringen av obstruktivitet i luftflödet delas in fyra stadier. Stadium I innebär en 

lindrig obstruktivitet, stadium II en måttlig obstruktivitet, stadium III en svår 

obstruktivitet och stadium IV en svår obstruktivitet. En individs tillstånd och prognos 

kan variera kraftigt, även då de befinner sig i samma stadium (GOLD, 2015., Larsson, 

2014). 

Behandling  

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en komplex sjukdom och patienter med KOL har 

ofta behov av flera olika typer av åtgärder och insatser samtidigt. Ofta sker 

behandlingen av patienter med KOL från flera olika yrkesgrupper samtidigt, i 

multidisciplinära team Målsättningen med behandlingen för KOL patienter i Sverige är 

att minska symtom och förebygga försämringsperioder hos patienter med KOL 

(Socialstyrelsen, 2014). 

Utbildning/Information  

Enligt Socialstyrelsen (2014) är patientutbildning en viktig del i behandlingen då den 

kan ge en ökad kunskap om sjukdomen och därigenom stärka förmågan till egenvård, 

det vill säga förmågan att hantera sjukdomen och dess symtom Socialstyrelsen (2014). 

Hos patienter med KOL kan utbildningen handla om ökad kunskap om sjukdomen, 

ökade kunskaper kring egenvård samt ADL. Enligt Socialstyrelsen (2015a) betyder 

ADL, Activities of Daily Living, det vill säga dagliga aktiviteter (Socialstyrelsen, 

2015a). Utbildningen kan bestå av rökavvänjning, fysisk träning, energibesparande 

tekniker, information om läkemedelsbehandling, sjukdomslära, hantering av 

exacerbationer, omhändertagande av ångest och stressymtom samt kostråd och vikten 

av detta då KOL medför en ökat energikrävande andningsarbete (Socialstyrelsen, 2014). 

I en studie av Caress et al (2009) framkommer att patienter med KOL och deras 



7 
 

anhöriga upplevde brist på information om sin sjukdom. Många var ovetande om att en 

hälsosam livsstil har positiva effekter på sjukdomen. Det få patienter som själva söker 

information om sjukdomen. Patienterna i studien som genomgått ett 

lungrehabiliteringsprogram upplevde detta som värdefullt (Caress et al 2009). Bourbeau 

et al. (2006) skriver att utbildning av patienter med KOL kan leda till minskat antal 

läkarbesök och sjukhusinläggningar genom att patienterna får ökade kunskaper och 

egenvårdstrategier.  

Fysisk aktivitet 

Patienter med KOL har ofta en begränsad fysisk kapacitet. Fysisk träning är en viktig 

del i behandlingen hos patienter med KOL Valet och metoden av den fysiska träningen 

beror på patienten dennes kapacitet och motivation (Socialstyrelsen, 2014). Att stärka 

egenvårdskapaciteten är av vikt hos patienter med KOL, då det ses en ökad förmåga att 

klara fysisk aktivitet samt symtom som andnöd i samband med ansträngning (Amy et al 

2006). Träningen kan bestå av konditionsträning, styrketräning, träning av 

andningsmuskulaturen och ska alltid individanpassas. Fysisk träning påverkar 

funktionsförmågan och livskvaliteten hos patienter med KOL positivt (Socialstyrelsen, 

2014).  

Rökstopp 

För rökare är rökstopp den viktigaste åtgärden vid KOL (Socialstyrelsen 2014., GOLD, 

2015). Före detta rökare har en betydligt mindre risk för att drabbas av en exacerbation 

jämfört med aktiva rökare (Au et al 2009., Godfridsen et al 2008). I en studie av 

Jonsdottir et al (2004)  ses att omfattande interventioner under en längre tid under 

rökavvänjningen som rådgivning, stöd, undervisning om livsstilsförändring, 

nikotinersättning samt uppföljning har betydelse för patienter med KOL. 

Sjuksköterskans relation med patienten vid rökavvänjning har betydelse. 

Rökavvänjning har stor betydelse och bör ske inom slutenvården och primärvården. 

Läkemedelsbehandling 

Vid KOL används olika läkemedel som inhalationer och tabletter för att minska symtom 

och reducera frekvensen och svårigheten vid exacerbationer samt förbättra hälsan och 

toleransen vid fysisk aktivitet (GOLD, 2015). Skriftliga behandlingsplaner som läkaren 

och sjuksköterskan tillsammans med patienten utformar är av vikt. Behandlingsplanen 

bör innehålla information som gör det möjlig för patienten att själv justera sin 

läkemedelsbehandling utifrån symtomvariation och eventuella infektioner och 

exacerbationer (Socialstyrelsen 2014).  

Distriktssköterskans roll 

En distriktssköterska ska kunna identifiera och förebygga hälsorisker och kunna vägleda 

patienten till ändrade livsstilsfaktorer och skall även kunna bedöma patientens resurser 

och dennes förmåga till egenvård. Distriktssköterskan ska kunna undervisa i syfte att 

stödja patienten eller närstående för förhindra ohälsa eller för att främja hälsa 

(Socialstyrelsen, 2005). International Council of Nurses [ICN] (2012) etiska kod är 

vägledande för alla sjuksköterskor. Den etiska koden utgår från de fyra hörnstenarna, att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Alla oavsett ålder, 

kön, hudfärg, socialställning, kulturell bakgrund eller sjukdom skall alla få samma vård 
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(International Council of Nurses [ICN], 2012).  I vården av patienter med KOL har 

sjuksköterskan en central roll.  En sjuksköterska kan ge patienten information och 

kunskap, stöd till patienterna för en ökad egenvårdsförmåga. Att utbilda patienter med 

KOL kan ta tid, det behövs upprepad information (Zakrisson & Hägglund, 2010). 

Livskvalitet och hälsa 

WHO (2015b) definierar god hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt och välbefinnande, och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder. 

Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet (WHO, 2015b). Livskvalitet är en 

personlig upplevelse som påverkas av förändringar i livssituationen och som kan ändra 

sig med tiden. Även andra delar av tillvaron spelar roll, såsom familj och umgänge, 

ekonomi, arbete och fritid, boende, utbildning och gemenskap med andra människor 

och så vidare. Hälsan har stor betydelse för livskvaliteten. (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU] 2012). God hälsa och vård ska ske på lika villkor. Vård 

ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet (SFS 1982:763). Livskvalitet kan mätas med hjälp av olika vedertagna 

mätinstrument SGRQ och CCQ som speciellt utarbetats för patienter med KOL (Jones 

et al 1992., Van Der Molen et al, 2003). 

Omvårdnadsinterventioner  

Målet för omvårdnad är att främja hälsa, välbefinnande och förebygga ohälsa, detta 

genom att ge stöd för hälsosamma levnadsvanor, lindra lidande och motverka obehag 

och illabefinnande hos patienten.  Omvårdnaden baseras på en humanistisk grundsyn 

där människan betraktas som unik och ska bemötas individuellt efter dennes unika 

förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  En omvårdnadsintervention 

definieras som en insats för att hjälpa människors psykiska och fysiska hälsa 

(Socialstyrelsen, 2015b). Evidensbaserad omvårdnad grundar sig på vetenskap och 

beprövad erfarenhet och syftar till att ge patienten effektiv vård enligt bästa tillgängliga 
kunskap (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Primärvård 

Primärvård är en hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller 

sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande 

medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte 

kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser (Socialstyrelsen, 2015). Inom 

primärvården finns ofta astma - och KOL mottagningar som organiserar och samverkar 

i vården (Socialstyrelsen 2014). Primärvård innefattar vård på till exempel en 

vårdcentral, hälsocentral, familjecentral eller på barn- och mödravårdscentraler samt 

kommunal vård (1177 Vårdguiden, 2015). 

Problemformulering  

KOL förekommer hos 400 000 – 700 000 svenskar. Sjukdomen ökar och är den fjärde 

ledande dödsorsaken i världen. KOL är en komplex sjukdom med symptom från 

luftvägarna som andnöd, hosta och slem. KOL är en underdiagnostiserad sjukdom och 
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många saknar behandling. Patienter med KOL har ofta behov av flera olika typer av 

insatser samtidigt från olika vårdprofessioner som utbildning, fysisk aktivitet, 

läkemedelsbehandling och rökavvänjning. Om patienter med KOL får rätt vårdinsatser 

kan livskvaliteten öka hos dessa patienter. Denna studie fokuserar på frågan om vilka 

omvårdnadsinterventioner distriktssköterska kan utföra för att förbättra livskvaliteten 

hos patienter med KOL i primärvården. 

Frågeställning 

Hur kan distriktssköterskan genom olika evidensbaserade omvårdnadsinterventioner 

förbättra livskvaliteten för KOL patienter inom primärvården? 

Syfte 

Syftet var att beskriva vilka evidensbaserade omvårdnadsinterventioner som 

distriktssköterskan kan utföra för att förbättra livskvaliteten hos patienter med KOL 

inom primärvården. 

Med begreppet primärvård i denna uppsats menas vård som bedrivs på vårdcentral 

eller i kommunal vård. 

Metod 

Studien utfördes som en systematisk litteraturstudie, som utgår från Statens beredning 

för medicinsk utvärderings (SBU) riktlinjer (SBU, 2014). Syftet med en systematisk 

litteraturöversikt är att få en samlad bild av tidigare forskning och kunskap. En 

systematisk översikt ska minimera risken för godtycklighet och för att slumpen ska 

kunna påverka resultatet. Den ska även uppfylla högre krav på tillförlitlighet jämfört 

med en icke- systematisk litteraturöversikt.  

Enligt SBU ska vissa kriterier uppfyllas för en systematisk litteraturstudie. 

• En preciserad fråga/problem. 

• Reproducerbarhet: redovisning av urvalskriterier (inklusions och exklusionskriterier) 

för att sålla fram den relevanta litteraturen, samt strategier för sökning och 

kvalitetsgranskning. 

•Systematisk sökning efter all relevant litteratur för den fråga eller problem som 

behandlas. 

•Kvalitetsgranskning av samtliga studier som uppfyller urvalskriterierna. 

•Extraktion av data och tabellering från de studier som har kvalitetsgranskats. 

•Sammanvägning av resultaten. 

• En bedömning av hur välgrundade resultaten är (evidensgradering). 

Enligt SBU genomförs en litteraturstudie på ett systematiskt sätt, den sker i flera olika 

steg, varje steg i processen skall redovisas och beskrivas tydligt (SBU, 2014). 
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Preciserad fråga/problem 

I steg 1 formulerades frågan på ett strukturerat sätt och inklusions och 

exklusionskriterier fastställs.  Frågan formulerades och bestämning av inklusion och 

exklusionskriterier gjordes.  Enligt SBU kan problemformuleringen göras med hjälp av 

PICO (population, intervention, comparison/control, outcome), se tabell 1.  PICO kan 

användas vid sökning av studier om interventioner och diagnostik (SBU, 2014). 

Tabell 1. PICO 

Population Intervention Comparison/Controll Outcome 

Vuxna 

personer 

över 40 år 

med 

diagnosen 

KOL. 

Distriktssköterskans 

omvårdnadsinterventio

ner för förbättrad 

livskvalitet hos 

patienter med KOL. 

Alla typer av studier 

kan ingå. 

Resultatet av 

interventionen 

Livskvalitet, specifika 

omvårdnads-

interventioner. 

 

Inklusionskriterier: Alla kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga studier som var 

publicerade mellan år 20052015 och som svarade på uppsatsens syfte samt var peer 

rewied (vetenskapligt kritiskt granskade). Studierna ska vara inriktade på vuxna 

patienter över 40 år, både kvinnor och män, med diagnosen KOL, oberoende av i vilket 

stadium i sjukdomen patienten befinner sig i. Sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder ska 

studeras och hur detta kan förbättra livskvaliteten och det dagliga livet för patienter med 

KOL inom primärvården.  

Exklusionskriterier: Studier som inte bedömdes ha tillräcklig vetenskaplig kvalitet och 

som var publicerade på annat språk än svenska och engelska exkluderades. Även studier 

där enbart inriktning mot slutenvården beskrivs exkluderades. 

Litteratursökning 

I steg 2, identifieras möjliga sökord och databaser valdes ut för sökning av relevant 

litteratur. Sökningen skedde i flera omvårdnadsdatabaser, PubMed, CINAHL, 

SweMed+ och Cochrane Library. Sökningen gjordes med MESH termer i PubMed, 

SweMed+ och Cochrane Library samt HEADINGS i CINAHL under maj 2015.  

Sökningen startades i CINAHL med sökorden Pulmonary disease chronic obstructive 

(6735), nurs* (237,246), health promotion (24,110), primary care (394,321), disease 

management (284,087), quality of life (188,155), nonpharmacological treatment 

(242,787). Sökningen gjordes i två olika kombinationer, den första kombinationen 

bestod av Pulmonary disease chronic obstructive, nurs*, health promotion med 

booleska AND emellan.vilket resulterade i 17 träffar. Den andra combination bestod av 

Pulmonary disease chronic obstructive, nurs*, primary care, disease management, 

quality of life, nonpharmacological treatment med booleska AND emellan vilket 

resulterade I 15 träffar. Efter granskning av titlar och abstract återstod 6 studier i första 

sökningen och två studier i andra sökningen. 

I PubMed användes sökorden Pulmonary disease chronic obstructive (29,578), nurs* 

(239,103), health promotion (53,498), primary care (145,190), disease management (2, 
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403,373), quality of life (162,257). Sökningen gjordes i två kombinationer. Den första 

kombinationen bestod av Pulmonary disease chronic obstructive, nurs*, health 

promotion med booleska AND emellan vilket resulterade i 33 träffar. Den andra 

sökningen bestod av Pulmonary disease chronic obstructive, nurs*, primary care, 

quality of life, disease management med booleska AND emellan vilket resulterade i 89 

träffar. Efter granskning av titlar och abstract återstod 8 studier i första sökningen och 

17 studier i andra sökningen.  

I SweMed+ användes sökorden sökorden Pulmonary disease chronic obstructive (260), 

nurs* (4112), health promotion (760), primary care (2190), disease management (181), 

quality of life (1549). Sökningen gjordes i tre kombinationer. Den första kombinationen 

bestod av Pulmonary disease chronic obstructive, nurs*, health promotion med 

booleska AND emellan vilket resulterade i 1 träff. Den andra sökningen bestod av 

Pulmonary disease chronic obstructive, nurs*, primary care, quality of life, disease 

management med booleska AND emellan vilket resulterade i 84 träffar. Tredje 

sökningen bestod av Pulmonary disease chronic obstructive, nurs* med booleska AND 

emellan vilket resulterade i 22 träffar. Efter granskning av titlar och abstract återstod 0 

studier i första sökningen, 0 studier i andra sökningen samt 0 i tredje sökningen. 

I Cochrane Library användes sökorden Pulmonary disease chronic obstructive (2092), 

nurs* (9848), health promotion (4347), primary care (32,498), disease management 

(9543), quality of life (40,183). Sökningen gjordes i två kombinationer. Den första 

kombinationen bestod av Pulmonary disease chronic obstructive, nurs*, health 

promotion med booleska AND emellan vilket resulterade I 4 träffar. Den andra 

sökningen bestod av Pulmonary disease chronic obstructive, nurs*, primary care, 

quality of life, disease management med booleska AND emellan vilket resulterade i 26 

träffar. Efter granskning av titlar och abstract återstod 0 studier i första sökningen och 0 

studier i andra sökningen. Sökningen efter relevanta studier skedde genom en 

grovsållning i sökresultatet där titlar och abstrakt läses. De studier som genom titel och 

abstrakt bedömdes kunna svara på uppsatsens syfte skrevs ut eller beställdes i fulltext. 

Studier som påträffades flera gånger i de olika databaserna exkluderades direkt. Totalt 

33 stycken (st) studier lästes i fulltext. Mot slutet av uppsatsen gjordes en uppdaterande 

sökning i augusti 2015 för att inte missa nya studier som kan ha publicerats under 

arbetets gång. Inga nya publicerade studier hittades vid denna sökning. 
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Tabell 1. Sökdokumentation 

Databas   Sökord Antal 

träffar 

Titelgranskning Abstract 

granskning 

Granskade 

och 

inkluderade 

CINAHL 

 

1. Pulmonary disease, chronic 

obstructive 

6735       

  2. Nurs* 237,246       

 3. Health promotion 24,110       

 4. Primary care 394,321    

  5.  Disease management 284,087    

6. Quality of life 188,155    

 7. Non-pharmacological treatment 242,789    

 S1 AND S2 AND S3 17 9 6 0 

 S1 AND S2 AND S4 AND S5 

AND S6 AND S7 

 

15 

 

3 

 

2 

 

0 

PubMed 

 

1. Pulmonary disease, chronic 

obstructive 

29,578       

 2.Nurs* 239,103       

 3.Health promotion 53,498       

  4.Primary care 145,190    

  5. Quality of life 162,257       

 6.Disease management 24,03373    

 S1 AND S2 AND S3 33 16 8 2 

 S1 AND S2 AND S4 AND S5 

AND S6 

 

89 

 

26 

 

17 

 

9 

SweMed+ 1. Pulmonary disease, chronic 

obstructive 

260    

 2. Nurs* 4112    

 3. Health promotion 760    

 4. Primary care 2190    

 5. Quality of life 1549    

 6. Disease management 181    

 S1 AND S2 AND S3 1 1 0 0 

 S1 AND S2 AND S4 AND S5 

AND S6 

 

84 

 

0 

 

0 

 

0 

 S1 AND S2 22 0 0 0 

Cochrane 

Library 

1. Pulmonary disease, chronic 

obstructive 

 

2092 

   

 2. Nurs* 9843    

 3. Health promotion 4347    

 4. Primary care 32,498    

 5. Quality of life 40,183    

 6. Disease management 9543    

 S1 AND S2 AND S3 4 0 0 0 

 S1 AND S2 AND S4 AND S5 

AND S6 

 

26 

 

0 

 

0 

 

0 

 Summa 291 55 33  

 Manuell sökning    3 

Summa 

inkluderade 

studier 

     

 

14 
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Granskning av studier  

I steg 3 genomfördes relevans- och kvalitetsgranskning av utvalda artiklar. Enligt SBU 

(2015) var syftet med en relevansbedömning att utesluta de studier som inte var 

relevanta för frågan och i kvalitetsgranskningen syftade granskningen till att bedöma 

studiens kvalitet och tillförlitlighet. De utvalda studierna relevans- och 

kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallar som SBU utarbetat utifrån 

respektive studiedesign. Granskningsmallarna var ett stöd för att bedöma studiernas 

relevans samt kvalitet och graderas i tre nivåer, låg, medel och hög. Studier med låg 

kvalitet bör inte tas med. Studierna som uppfyllde fastställda inklusionskriterier lästes 

av författarna av uppsatsen var och en för sig och oberoende av varandra och därefter 

tillsammans. Studierna relevansgranskades därefter. Att studier föll bort efter 

relevansgranskningen berodde på att de hade inriktning mot enbart slutenvården, var 

inriktade mot medicinsk vård och läkarvård, att odiagnostiserade patienter inkluderats i 

studien samt att de inte uppfyllde alla delar för en vetenskaplig studie. De studier som 

bedömdes vara relevanta gick vidare för kvalitetsgranskning. Studier som efter 

kvalitetsgranskningen, inte uppfyllde kriterierna på tillräcklig vetenskaplig kvalitet togs 

bort. Studierna som efter granskningen fanns kvar utgjorde resultatet i uppsatsen. Även 

en manuell sökning gjordes i de utvalda studiernas referenslistor för att söka efter 

studier som inte hittades i databassökningen. I den manuella sökningen hittades totalt tre 

studier som inkluderades i resultatet. I resultatet ingår elva kvantitativa (RCT/CCT) och 

tre kvalitativa studier. Totalt inkluderades tre studier med hög kvalitet och elva studier 

med medelhög kvalitet.  

Evidensgradering och slutsatser.  

I steg 4 bedöms de vetenskapliga studiernas styrka och evidens. För att bedöma styrkan 

på det vetenskapliga underlaget så användes GRADEsystemet (The Grading of 

Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Denna mall är utarbetad 

av en internationell expertgrupp för att på ett strukturerat sätt kunna bedöma studiers 

evidens utifrån studiedesign, relevans, precision och effekt. GRADE bygger på en 

fyrgradig skala från stark, måttlig och begränsad till otillräckligt vetenskapligt underlag. 

Med studiekvalitet avses den vetenskapliga kvaliteten hos en enskild studie och dess 

förmåga att besvara en viss fråga på ett tillförlitligt sätt och evidensstyrka är ett mått på 

hur tillförlitligt resultatet är (SBU, 2014). För att på ett överskådligt sätt kunna 

presentera resultatet har författarna av uppsatsen valt att redovisa kvantitativa och 

kvalitativa studier avseende sitt resultat var för sig och sammanställs senare i en syntes. 

Detta på grund av att interventionen inte är helt identisk i varje enskild studie samt att 

dess tillvägagångsätt vid urval av interventionsgrupp och kontrollgrupp skiljer sig åt i 

studiedesign. Även behandlingstiden och uppföljningstiderna skiljer sig åt från 3 

månader till 24 månader. Efter granskningen bedöms evidensstyrkan på de inkluderade 

studierna från respektive studiedesign. Den totala vetenskapliga kvaliteten och 

evidensstyrkan bedömdes som måttlig hos de inkluderade studierna. De kvantitativa och 

kvalitativa studierna presenteras i ett gemensamt resultat. Enligt SBU (2014) kan en 

persons upplevelse av livskvalitet mätas genom att kombinera en kvantitativ och 

kvalitativ metod. Det är vanligast att använda sig av kvantitativ metod där olika 

mätskalor används för att mäta livskvalitet, men livskvalitet lämpar sig även att mäta 
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med kvalitativ metod för få en djupare förståelse för den enskilde personens upplevelse, 

erfarenhet och uppfattningar om visst fenomen (SBU, 2014). 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets riktlinjer (2011) om god forskningssed har följts. Vetenskapsrådet 

definierar vetenskaplig oredlighet som uppenbara övertramp som gäller stöld av andras 

idéer och data, förfalskning och frisering av data och plagiat av andras texter och genom 

att följa detta så följs dessa riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2011). Enligt Polit och Beck 

(2011) är etiska överväganden vid all vetenskaplig forskning viktig. Data får inte 

manipuleras, plagieras eller falsifieras utan ska redovisas korrekt. Forsberg & 

Wengström (2013) skriver att etiska aspekter bör beaktas innan arbetet med en 

systematisk litteraturstudie påbörjas. Studier som använts i uppsatsen är granskade och 

godkända av en etisk kommitté eller att etiska överväganden noggrant gjorts. Då det vid 

översättning till svenska kan föreligga en risk för feltolkningar har materialet 

analyserats noggrant och återgetts så korrekt som möjligt. Allt resultat redovisas, 

oavsett om det stödjer eller inte stödjer studenternas åsikter. Forskningsetiskt tillstånd 

har inte krävts för denna studie då det är en litteraturstudie där materialet redan är 

publicerat och ingen enskild patient kan skadas. 

 

Resultat 

I det sammanställda resultatet ingår tre kvalitativa (1 st intervjustudier, 1 st studie med 

fokusgrupper, 1 st longitudinell studie) samt elva kvantitativa (8 st RCT och 3 st CCT) 

studier som beskriver omvårdnadsinterventioner hos patienter med KOL. Studierna 

kommer från: Sverige (n = 2), Australien (n = 2), Danmark (n = 1), Nederländerna (n = 

2), USA (n = 2) Irland (n = 1), Kanada (n = 1), Nya Zeeland (n = 1), Spanien (n = 1) 

och Turkiet (n = 1). Studier som ingår i resultatet presenteras i en matris i slutet av 

resultatet. 

Kvantitativa studier i resultatet 

I de kvantitativa studierna genomförs någon form av KOL-utbildningsprogram där olika 

interventioner utförs för att utvärdera om dessa påverkar livskvaliteten hos patienter 

med KOL. Studierna har pågått mellan 3 månader till 24 månader. Patienterna i 

interventionsgrupperna utbildades sedan med hjälp av programmet. Kontrollgrupperna 

som erhöll sedvanlig vård (sedvanlig vård beskrivs som traditionell vård) inom 

primärvården har sedan jämförs med interventionsgrupperna avseende om dessa 

program har betydelse för livskvaliteten hos patienter med KOL. Livskvaliteten har 

mätts med olika vedertagna mätinstrument som utformats för mätning av livskvaliteten 

som exempelvis SGRQ (St George´s Respiartory Questionnaire) eller CCQ (Clinical 

COPD Questionnaire).    

Kruis et al (2014) utbildade deltagarna i interventionsgruppen genom ett 

mulidisciplinärt team på vårdcentral. Deltagarna utbildades i egenvård, tidig upptäckt av 

exacerbationer, betydelsen av regelbunden motion och individuella behandlingsplaner 
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utarbetades. MI (Motiverande samtal) användes för att främja en mer hälsosam livsstil 

och vid rökavvänjning. Resultatet visar ingen statistisk signifikant skillnad i 

livskvaliteten mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen mätt med CCQ vid 6, 9, 

12, 18 och 24 månader, SGRQ mättes efter 12 månader men ingen skillnad sågs mellan 

grupperna gällande livskvalitet. Resultatet visar heller ingen skillnad i 

exacerbationsfrekvens, egenvårdsstrategier eller dyspnésymtom mellan grupperna efter 

24 månader. Signifikant (p <0,001)fler patienter i interventionsgruppen rapporterade en 

ökning i fysisk aktivitet efter att ha deltagit i utbildningsprogrammet.  

Walters et al (2013)  utbildade deltagarna i studien via telefoncoaching som utfördes av 

tränade sjuksköterskor i kommunal vård. Sjuksköterskorna kontaktade regelbundet 

deltagarna för främjande och behandlande interventioner som livsstilsförändringar, 

målsättningar, problemlösningar och främjande av psykosocialt välbefinnande samt 

individuella åtgärdsplaner utarbetades tillsammans av deltagaren och sjuksköterskan. 

Deltagarna fick en ökad egenvårdskapacitet och kunskap om sjukdomen, men ingen 

skillnad gällande ökad livskvalitet sågs mellan grupperna efter 6 och 12 månader. 

Psykiska symtom som ångest minskade i båda grupperna. 

Bischoff et al. (2012)  jämförde tre grupper med deltagare som erhöll sedvanlig vård, 

egenvård och rutinmässig vård på vårdcentral. Programmet behandlade ämnen som 

kunskap om sjukdomen, läkemedel, andningstekniker, upprätthålla en hälsosam livsstil, 

hantera stress och ångest, fysisk aktivitet och skriftlig information gavs. En skriftlig 

handlingsplan för tidig upptäckt och hantering av exacerbationer upprättades. 

 Deltagarna fick telefonsupport. I gruppen som erhöll rutinmässig vård fick planerade 

rutinbesök 2-4 gånger per år utöver sedvanlig vård.  Vid besöken utvärderades 

svårighetsgraden av symptom och begränsningar, hälsotillstånd, biverkningar, 

inhalationsteknik samt förebyggande av exacerbationer. Besöken var inte 

individanpassade. Studien påvisar ingen signifikant skillnad mellan grupperna gällande 

livskvalitet, exacerbationsfrekvens eller i förmågan att hantera sina symtom vid mätning 

av livskvalitet efter 24 månader. I gruppen där rutinmässig vård gavs, minskade 

dyspnésymtomen. Deltagarna i egenvårdsgruppen visade sig vara mer kapabla att 

hantera exacerbationer på ett lämpligt sätt.  

McGeoch et al (2006) jämförde en interventionsgrupp mot en kontrollgrupp som erhöll 

sedvanlig vård på vårdcentral. Interventionsgruppen erhöll sedvanlig vård samt 

utbildning i användandet av en behandlingsplan. Det undersöktes hur utbildning och en 

behandlingsplan påverkade livskvaliteten hos patienter med KOL. Behandlingsplanen 

innehöll symtomskattningskala, åtgärder och egenvårdstrategier. Behandlingsplanen ska 

vara till hjälp för att tidigt kunna upptäcka och behandla en exacerbation. Studien 

påvisar inte någon signifikant skillnad efter 12 månader gällande ökad livskvalitet, 

ångest och depression mellan grupperna, men interventionsgruppen visar att utbildning 

och en individuell behandlingsplan leder till bättre egenvårdsstrategier. I 

interventionsgrupperna sågs att patienterna var mer kapabla till lämpliga åtgärder som 

att påbörja och öka dosen av medicinering enligt en behandlingsplan i tid vid hantering 

av exacerbationer.  

Monteagudo (2013) undersöker om ett utbildningsprogram i primärvården kan påverka 

livskvaliteten hos patienter med KOL. Utbildningsprogrammet innehöll samtal kring 

rökvanor, inhalationsteknik, kost vägledning, fysiska övningar och fysioterapi och 

personalen använde MI som samtalsmetod. Studien visar inte någon signifikant skillnad 
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i livskvalitet mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen mätt med SGRQ efter 12 

månader, men i en subgrupp i SGRQ gällande symtom sågs en förbättring. Det sågs en 

ökning av antal exacerbationer och sjukhusinläggningar efter 12 månader. Fysisk 

aktivitet, god kosthållning förbättrades och en signifikant minskning av aktiva rökare 

sågs.  

Göris et al (2012) undersökte om livskvaliteten förbättrades hos patienter med KOL på 

en vårdcentral då de fick träning i inhalationsteknik. Deltagarna i studien fick skriftlig 

och muntlig information om inhalationsteknik. Även informationsfilmer visades. 

Informationen upprepades i interventionsgruppen till patienterna utförde inhalationen 

korrekt. Det visar sig att patienter glömmer instruktioner och behöver bli påminda. 

Studien visar att planerad och upprepad utbildning är viktigt för en korrekt 

inhalationsteknik. Sjuksköterskan har en viktig roll i patientutbildningen och det är 

viktigt att kontrollera inhalationstekniken. I interventionsgruppen sågs en signifikant 

ökning (p<0,001) av livskvaliteten i den totala summan i SGRQ mätt vid uppföljning tre 

månader efter interventionen, jämfört med kontrollgruppen som inte visade någon 

signifikant skillnad. Det sågs även en minskning i antalet inläggningar på sjukhus hos 

interventionsgruppen samt en signifikant minskning i dyspnésymtom.  

Koff et al (2009) undersöker om en proaktiv integrerad utbildning till patienter med 

KOL påverkar livskvaliteten. Interventionsgruppen där patienterna kom från både sluten 

och öppenvård, fick sjukdomsspecifik utbildning, undervisning i egenvårdstekniker, 

möjlighet till direktkontakt med ansvarig sjuksköterska och registrering av olika 

parametrar i hemmet som kontroll av förändringar i symtomen under en 

tremånadersperiod. Resultatet visar att livskvaliteten ökade markant (p=0,018) hos 

patienterna efter tre månader intervention mätt med SGRQ. Även sjukvårdskostnaden 

sågs minska hos patienterna i interventionsgruppen, detta beroende på tidigt 

igenkännande och behandling av exacerbationer. Genom att använda sig av ett 

utbildningsprogram påvisas att livskvaliteten förbättras signifikant hos patienter med 

svår eller mycket svår KOL.  

Coultas et al (2005) jämförde 3 grupper i hemvården där 2 av dem fick 

sjuksköterskeledda interventioner. Båda grupperna fick utbildning om sjukdomen, 

rökvanor, utbildning i egenvård. Skriftliga exacerbationsplaner utformades, kontinuerlig 

uppföljning gavs. En av grupperna fick utökad utbildning som var mer patientcentrerad. 

Fördjupade kunskaper gavs för att underlätta en hälsosam livsstil och 

egenvårdsfärdigheter. Studien påvisar att de sjuksköterskeledda interventionerna inte 

ökade livskvaliteten hos patienter med KOL, mätt efter sex månader med SGRQ och 

ytterligare en skala som mäter livskvaliteten (SF-36, medical outcome study) jämfört 

med kontrollgruppen. Kontrollgruppen erhöll sedvanlig vård med skriftliga 

instruktioner i en broschyr och läkarens rekommendationer. En förbättring sågs i den 

ena interventionsgruppen där den fysiska aktiviteten ökade något jämfört med de andra 

grupperna. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad i livskvalitet mellan 

interventionsgrupperna, men i gruppen som fått utökade interventioner sågs i 

genomsnitt en statistisk signifikant skillnad i förbättring i sjukdomsupplevelsen. Ingen 

skillnad såg mellan interventionsgrupperna och kontrollgrupp gällande utnyttjade av 

sjukvården. 

Österlund et al (2008) jämförde två grupper på en primärvårdsklinik, där 

interventionsgruppen fick utbildning med betoning på egenvårdsförmågan. 
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Utbildningen baserades på samtalstekniken MI. Deltagarna fick sjukdomsspecifik 

utbildning, information om läkemedel och inhalationsteknik gavs, träning i 

andningsteknik och hosttekniker, samtal kring rökning, information om betydelsen av 

fysisk aktivitet och träningsråd, kostråd, förebyggande information om infektioner samt 

individuella behandlingsplaner vid exacerbationer upprättades. Utbildningen var 

patientcentrerad och gavs i av ett multidisciplinärt team. Signifikanta förbättringar 

(p=0,00035) på patienternas upplevda livskvalitet mättes efter 3-5 månader. Patienterna 

i interventionsgruppen rapporterade en minskning av dyspnésymtom, ökad fysisk 

aktivitet och förbättrad psyko-social hälsa. I interventionsgruppen slutade flera patienter 

röka medan ingen i kontrollgruppen slutade. Patienterna i interventionsgruppen hade 

mindre andningsproblem mätt med SGRQ och förbättrade sina kunskaper om KOL.  

Zackrisson (2011) jämförde två grupper på vårdcentraler, där kontrollgruppen fick 

sedvanlig vård. Interventionsgruppen fick utbildning via ett multidisciplinärt team. I 

utbildningen ingick information om sjukdomen KOL, samtal om fysisk aktivitet, 

rökavvänjning samt verktyg för att hantera ångest och stress gavs. Ingen statistisk 

signifikans gällande livskvalitet och fysisk prestationsförmåga mellan grupperna 

påvisades efter ett år mätt med CCQ. Fler slutade röka och exacerbationsfrekvensen 

minskade i interventionsgruppen medan en ökning av exacerbationer sågs i 

kontrollgruppen. Livskvalitet ökade i interventionsgruppen vid mätningar efter två och 

fem månader men efter ett år syntes ingen skillnad mellan grupperna. 

Vest et al (2010) jämför ett rehabiliteringsprogram inom primär- och slutenvården med 

varandra. Rehabiliteringsprogrammet genomfördes via ett multidisciplinärt team. 

Programmet innehöll fysik träning, utbildning om sjukdomen samt egenvårdsstrategier, 

rökavvänjning, utbildning om medicinering och inhalationstekniker. Vest et al (2010) 

kommer fram till att slutenvårdsgruppen har ett signifikant (p<0,001) bättre resultat 

gällande fysisk aktivitet. I båda grupperna sågs en förbättring i livskvalitet mätt med 

SGRQ efter tre månader men det var enbart i slutenvårdsgruppen som det sågs en 

statistisk signifikant ökning (p=0,005). Vid mätning med CCQ sågs ingen förändring i 

livskvalitet i grupperna eller mellan grupperna.  Forskarna kommer fram till att ett 

rehabiliteringsprogram framgångsrikt kan användas i primärvården. 

Kvalitativa studier i resultatet 

Totalt inkluderades tre kvalitativa studier i resultatet där sjuksköterskan utför olika 

omvårdnadsinterventioner i utbildningen och omvårdnaden av patienter med KOL.  

Guo & Bruce (2014) undersökte patienter med KOL och deras upplevelser efter 

deltagande i ett lungrehabiliteringsprogram. Deltagarna i studien rekryterades från 

slutenvården samt i kommunal vård. Patienterna som ingick i det multidisciplinära 

lungrehabiliteringsprogrammet fick sjukdomsspecifik utbildning, samtal om rökningens 

effekter, fysisk träning samt lärde sig egenvårdstekniker. Detta upplevdes som 

värdefullt och ledde till ökad kunskap och förmåga till att hantera sjukdomen. Hos 

patienterna fanns delade meningar om vikten av deltagandet i 

lungrehabiliteringsprogrammet, en del patienter var omedvetna om de stora fördelarna 

och dess positiva påverkan på livskvalitet, andra deltagare var mer motiverade. Att få 

förståelse för sjukdomen samt medicineringens effekter upplevdes som betydelsefull. 

Patienterna upplevde relationen och stödet från gruppen som viktigt. När patienterna såg 
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påtagliga snabba resultat från utbildningen gjorde det att de blev mer motiverade och 

intresserade. Patienter som deltagit i ett lungrehabiliteringsprogram har visat sig hantera 

sjukdomen bättre samt upplevde en förbättrad livskvalitet. 

Wilson et al (2007) har intervjuat patienter med KOL på primärvårdsklinik och inom 

slutenvården där flera av patienterna genomgått ett lungrehabiliteringsprogram, några 

patienter hade inte deltagit i ett lungrehabiliteringsprogram samt en grupp med personal 

som arbetar med patienter med KOL i multidisciplinära team. Syftet var att ta reda på 

vad som bör ingå i ett lungrehabiliteringsprogran för patienter med KOL. Det 

framkommer att det finns brist på kunskap om sjukdomen och i medicineringen hos 

patienterna i studien, patienterna var missnöjda med informationen som hade getts när 

patienten fick diagnosen KOL. Patienter som inte deltagit i ett 

lungrehabiliteringsprogram var ovetande om träningens positiva effekter. Patienter som 

deltagit i rehabiliteringsprogrammet upplevde att ökade kunskaper och fysisk aktivitet 

minskade andnöd och förbättrade deras ADL- förmåga. Patienter som fick information 

och stöd var inte lika rädda och var mer villiga till fysisk aktivitet. Patienter med KOL 

upplever sig inte har tillräcklig förmåga att känna igen tecken och symtom vid en 

exacerbation. Att få en individuell skriftlig behandlingsplan är av vikt för att lära 

patienter och deras anhöriga se tecken på en exacerbation Att delta i ett 

rehabiliteringsprogram anses som ett bra forum för patienter med KOL att få utbildning 

om sjukdomen. 

Robinson et al (2008) utbildade patienter med KOL i hemmet av en 

kommunsjuksköterska som var specialutbildad för ändamålet. Syftet var att främja 

egenvårdsstrategier, stärka och stötta patienten till en förbättrad livsstil samt upprätta 

behandlingsplaner med mål och åtgärder. Kommunsjuksköterskan använde MI samtal, 

telefoncoaching och hembesök. Kommunsjuksköterskorna upplevde ofta att patienterna 

med KOL blev tillsagda hur de ska göra istället för att försöka öka egenvårdskapaciteten 

hos patienter med KOL. Som kommunsjuksköterska är det viktigt att möta 

frågeställningar istället för att ta för givet vad patienten behöver, att ha en vilja och lust 

till att hjälpa patienten. Efter en tid såg kommunsjuksköterskan effekt av den främjande 

egenvårdsinterventionen, rökning minskade hos patienterna, ansträngningsnivån ökade, 

samt att patienterna lärde sig att tidigt kunna se tecken på exacerbationer, vilket ledde 

till färre sjukhusinläggningar, patienterna upplevde mindre social isolering. 

Behandlingsplaner och klara mål gjorde att motivationen ökade hos patienterna och de 

upplevde att de blev omhändertagna och att någon brydde sig om dem.  Sjuksköterskan 

upplevde att små förändringar och stöd i det dagliga livet till patienter med KOL ökade 

livskvaliteten. Patienterna uppmuntrades att tänka mer förebyggande och bli mer 

självständiga för att kunna uppleva bättre livskvalitet.   
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Sammanfattning och syntes  

I studierna som ingår i resultatet ses ett antal omvårdnadsåtgärder som 

distriktsköterskan kan utföra för att förbättra livskvaliteten hos patienter med KOL. 

Omvårdnadsinterventionerna som framkom i studierna delades in i fyra 

huvudkategorier: 

 

 

Figur 1. Beskrivning av omvårdnadsinterventioner 

                                                

I studierna har forskarna utformat lungrehabiliteringsprogram i olika kombinationer 

som innehöll olika omvårdnadsinterventioner. De mest framträdande 

omvårdnadsinterventionerna som sågs var utbildning, fysisk aktivitet, samtal om 

rökvanor och individuella behandlingsplaner. I vissa studier genomfördes 

lungrehabiliteringsprogrammen med hjälp av multidisciplinära team. Olika metoder har 

använts i utbildningen som exempelvis motiverande samtal (MI) och skriftligt 

utbildningsmaterial. Telefoncoaching kan vara ett alternativ till att utföra utbildningen 

på. 

Utbildning. I studierna framkom omvårdnadsinterventionen utbildning. I utbildningen 

ingick: egenvårdsteknik, sjukdomsspecifik utbildning, livsstilsförändring, 

problemlösningsstrategier, läkemedelskunskap, andnings/hosttekniker, främjade av 

psykosocialt välbefinnande och strategier vid ångest och stress, inhalationstekniker samt 

kostvägledning.  

Fysisk aktivitet. I studierna framkom omvårdnadsinterventionen fysisk aktivitet. Den 

fysiska aktiviteten kunde bestå av olika träningsprogram med rörelser och uthållighet. 

Patienterna erhöll även information om betydelsen av fysisk aktivitet vid KOL oavsett 

vilket stadie i sjukdomen patienten befann sig i. 

Samtal om rökvanor. I studierna framkom omvårdnadsinterventionen samtal om 

rökvanor. Här fick patienterna tillgång till rökavvänjning samt information om 

betydelsen av att sluta röka. 

Omvårdnadsinterventioner 

Utbildning 

Fysisk aktivitet 

Samtal om rökvanor 

Individuella 
behandlingsplaner 
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Individuella behandlingsplaner. I studierna framkom det att en individuell 

behandlingsplan var av vikt för att patienterna vid en exacerbation ska ha strategier för 

hur exacerbationen ska tas om hand. 

Omvårdnadsinterventionerna visade sig ha positiv effekt på livskvaliteten då den mättes 

kort tid efter avslutad intervention. Koff et al (2009) och Vest et al (2011) ser en ökad 

livskvalitet efter tre månader hos patienter med KOL som genomgått ett 

utbildningsprogram. Även Österlund et al (2008) har gjort mätningar på livskvalitet 

efter relativt kort tid (3-5 månader) efter avslutad intervention och ser en ökning i 

livskvalitet hos deltagarna i studien, detta kan också ses i Zackrisson et al (2011) studie, 

där livskvaliteten ökar efter två och fem månader men efter ett år syns ingen skillnad 

mellan grupperna i studien. I dessa studiers resultat ses en förbättrad livskvalitet kort tid 

efter interventionen. Bischoff et al (2012), kommer i sin studie fram till att omfattande 

egenvård eller rutinmässig vård inte visade långsiktiga fördelar i fråga om livskvalitet 

och egenvård jämfört med enbart sedvanlig vård hos KOL-patienter i primärvården. 

Koff et al (2009) ser i sin studie att livskvaliteten ökar markant efter 3 månader samt att 

sjukvårdskostnaderna minskade beroende på tidig upptäck och behandling av 

exacerbationer. I studien dras slutsatsen att livskvaliteten ökar efter utbildning hos 

patienter med måttlig eller svår KOL.  Efter längre tid, 6, 12 och 24 månader efter 

interventionen ses ingen förbättring i livskvaliteten i studierna gjorda av McGeoch et al 

(2006), Coultas (2005), Bischoff et al (2012), Monteagudo et al (2013), Kruis et al 

(2014), Walters et al (2013) och Zakrisson et al (2011). Författarna av uppsatsen ser i de 

kvantitativa studierna att olika omvårdnadsinterventioner förbättrar livskvaliteten hos 

patienter med KOL vid mätningar kort tid efter interventionen, men att livskvaliteten 

minskar vid mätningar vid 6, 12 och 24 månader.  

I de kvalitativa studierna beskrivs och förklaras subjektiva upplevelser från 

sjuksköterske- och patientperspektiv. Guo & Bruce (2014), Wilson et al (2007), 

Robinson et al (2008) anser att utbildning i olika former är av vikt för patienter med 

KOL för att öka kunskapen om sjukdomen. Att sjuksköterskan och patienten har en god 

vårdrelation skapar goda förutsättningar och är av vikt i utbildningen av patienter med 

KOL. Uppmuntran och stöttning gör att patienterna med KOL känner sig tryggare, 

säkrare och får en bättre förmåga att hantera sjukdomen. Wilson et al (2007) ser i sin 

studie att patienter med KOL och personal upplever att det finns kunskapsbrist hos 

patienterna angående sjukdomen och medicinering. Vidare skriver Robinson et al 

(2008) att patienter med KOL ofta blir tillsagda hur ska göra snarare än att de blir 

hjälpta att hitta verktyg för att öka deras egenvårdsförmåga. Enligt Guo & Bruce (2014), 

Upplever patienter som genomgått ett utbildningsprogram en ökad livskvalitet. 

Sjuksköterskor kan med omvårdnadsinterventioner ge patienter med KOL en mer 

positiv inställning till sin sjukdomssituation. Då patienten var mer självständig och fick 

rätt resurser att hantera sin sjukdom på, upplevdes en ökad livskvalitet (Robinson et al. 

2008) 
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Matris över inkluderade artiklar 

Författare Titel Syfte Metod Resultat Vetenskap-

lighet 

Bischoff, E 

et.al 2012. 

Nederlände

rna. 

Comprehensive 

self- management 

and routine 

monotoring in 

chronic 

obstructive 

disease patients in 

general practice: 

randomised 

controlled trial. 

Bedöma långsiktiga effekter 

av två typer av 

sjukdomshantering av KOL 

och hur det inverkar på 

livskvaliteten hos patienter i 

primärvården. 

RCT med tre grupper. 

Interventionsgruppen fick 

genomgå ett egenvårdsprogram 

med skriftlig information och en 

behandlingsplan. Gruppen som 

fick rutinmässig, ej 

individanpassad vård träffade 

sjuksköterska enligt gällande 

riktlinjer för KOL på 

vårdcentralen. Tredje gruppen 

fick sedvanlig vård. Totalt deltog 

165 patienter. Livskvalitet mättes 

vid studiens början och efter 24 

månader 

Efter 24 månader syntes 

ingen större skillnad i ökad 

livskvalitet och 

egenvårdsförmåga i 

grupperna jämfört med 

sedvanlig vård. 

Interventionsgruppen var 

mer kapabel att ta hand om 

exacerbationer på ett mer 

korrekt sätt än jämfört med 

sedvanlig vård. 

Hög. 

Coultas, D. 

2005. 

USA 

A Randomized 

Trial of Two 

Types of Nurse- 

Assisted Home 

Care for Patients 

With COPD. 

Att undersöka effektiviteten 

av ökad tillgång till utvalda 

komponenter i ett 

lungrehabilitering utförda av 

sjuksköterskor i hemvård 

som bestod av utbildning, 

insatser till att förbättra 

egenvård och en förbättrad 

uppföljning 

RCT. Totalt 151 patienter delades 

in i tre grupper, 

tvåinterventionsgrupper varav en 

grupp fick fördjupade kunskaper 

och stöttning, sedvanlig vård. 

Interventionen bestod av 

egenvårdsråd, rökvanor, 

uppföljningar, behandlingsplan 

för exacerbationer och målet var 

att öka patienternas kunskaper 

om KOL. Grupperna jämfördes 

vid starten och efter 6 månader. 

Visade ingen klinisk 

förbättring av livskvalitet i 

de sköterskeassisterade 

grupperna jämfört med 

kontrollgruppen. Fysisk 

aktivitet förbättrades i MM 

gruppen. 

Medel. 

Guo, S. E. Improving Beskriva patienters Kvalitativ design. Att delta i Medel. 



22 
 

Bruce, A. 

2014. 

Kanada. 

understanding of 

and adherence to 

Pulmonary 

Rehabilitation in 

patients with 

COPD: A 

qualitative 

Inquiry of patient 

and health 

professional 

perspectives. 

upplevelser av ett 

lungrehabiliteringsprogram 

samt utforska 

uppfattningarna hos 

patienter och personal, vad 

som förbättrar effektiviteten 

i programmet. 

Semistrukturerade intervjuer i 

fokusgrupper med patienter som 

genomgått ett multidisciplinärt 

lungrehabiliteringsprogram i 

kommunal vård och i 

slutenvården samt berörd 

vårdpersonal. 25 st patienter och 

7 st vårdpersonal (sjuksköterskor 

inkluderade) intervjuades.  

 

utbildningsprogram ger 

patienter med KOL en 

bättre förståelse för och hur 

de ska hantera sin sjukdom.  

 

 

Göris, S.,  

Tasci, S.,  

& Elmali, 

F. 

2013.  

Turkiet. 

The effects of 

training on 

inhaler Teqnique 

and quality of life 

in Patients with 

COPD. 

Att fastställa om effekten av 

träning på inhalationsteknik 

har påverkan på 

livskvaliteten hos patienter 

med KOL. 

RCT. 15 månader lång studie. 69 

st patienter deltog i studien. 

Interventionsgruppen utbildades 

med instruktioner och 

demonstrationer i 

inhalationsteknik. Livskvalitet 

mättes efter 3 månader. 

Livskvaliteten ökade i 

interventionsgruppen och 

visar att sjuksköterskan har 

en viktig roll i 

patientutbildningen och i 

uppföljning. Antalet 

dyspnéattacker minskade 

signifikant. Vid 

uppföljningen hade 

livskvaliteten ökat i 

interventionsgruppen 

jämfört med 

kontrollgruppen som inte 

visade någon signifikant 

skillnad. 

Medel. 

Koff, P.B. 

et al 

2009. 

USA. 

Proactive 

integrated care 

improves quality 

of life in patients 

Var att ta reda på om 

förebyggande omvårdnad 

förbättrar livskvaliteten efter 

interventionen jämfört med 

RCT. 40 patienter deltog och 

delades in i två grupper. 

Interventionsgruppen fick under 

3 månader 4 specifika 

Livskvaliteten förbättrades 

i interventionsgruppen efter 

tre månader. Minskade 

sjukvårdskostnader ses 

Medel. 
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with COPD. sedvanlig vård. Sekundärt 

syfte var att undersöka om 

interventionen minskar 

vårdkostnader och om det 

identifierar orapporterade 

exacerbationer. 

interventioner som utvärderades 

enligt skalan SGRQ.  

beroende på tidig upptäckt 

av exacerbationer. 

Kruis, A. L. 

2014. 

Nederlände

rna. 

Effectiveness of 

integrated disease 

management for 

primary care 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease patients: 

results of a cluster 

randomized trial. 

Undersöka den långsiktiga 

effekten av en integrerad 

sjukdomsbehandling i 

primärvården med inriktning 

på livskvalitet hos patienter 

med KOL jämfört med 

sedvanlig vård. 

 

Kluster- RCT. 

Totalt 1086 patienter fördelade i 

en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp under 24 månader. 

Mätningar avseende livskvalitet 

gjordes med CCQ och SGRQ.  

 

Ingen skillnad sågs mellan 

grupperna efter 6, 9, 12, 18 

och 24 månader avseende 

livskvalitet 

exacerbationsrelaterade 

resultat, egenvård och 

dyspnésymtom mätt med 

CCQ. Mätningar med 

SGRQ gjordes vid 12 

månader, ingen skillnad 

mellan grupperna sågs. 

Interventionsgruppen hade 

högre grad av dagliga 

aktiviteter. Nivån på 

uppföljning och 

samordning förbättrades i 

primärvården. 

Medel. 

Mc Geoch 

et al 

2006.  

Nya 

Zeeland. 

Self- management 

plans in the 

primary care of 

patients witch 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

Var att bedöma huruvida 

behandlingsplaner och 

hantering administreras i 

primärvården har positiva 

effekter på livskvalitet, 

egenvårdsbeteende och 

utfallet av långsiktiga 

Prospektiv oblindad RCT. 

Två grupper med totalt 159 

personer delades upp i grupper. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig 

vård och interventionsgruppen 

fick förutom sedvanlig vård, 

strukturerad utbildning samt 

Behandlingsplaner och 

strukturerad utbildning var 

förknippade med högre 

nivåer av 

egenvårdskunskap efter 12 

månader, men visade ingen 

förändring i hälsan och 

Hög. 
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disease. effekter på hälsa hos 

patienter med KOL. 

utbildning i användandet av en 

behandlingsplan. 

livskvalitet mellan 

grupperna.  

Monteagud

o, M et al  

2013. 

Spanien. 

Effect of health 

professional 

education on 

outcomes of 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease in primary 

care: a non 

randomized 

clinical trial. 

Var att utvärdera 

effektiviteten av en 

intervention i primärvården 

baserad på ett integrerat 

program som kombinerar 

olika strategier riktat mor 

vårdpersonal för att förbättra 

livskvaliteten och kliniska 

resultat hos sina patienter 

med KOL. Resultatet 

jämfördes med resultat med 

sedvanlig vård. 

Prospektiv, kvasiexperimentell 

RCT-studie gjord på 21 

vårdcentraler. 

Interventionen bestod av ett 

integrerat utbildningsprogram i 

primärvården. Totalt 801 

patienter deltog och delades in i 

interventionsgrupp/kontrollgrupp. 

Vid 12 månaders 

uppföljning ses inte någon 

signifikant skillnad mellan 

grupperna avseende 

livskvalitet. En förbättring 

kunde ses hos 

interventionsgruppen 

gällande ökning av motion, 

rökvanor, kosthållning. Det 

var en ökning av antalet 

exacerbationer och 

sjukhusinläggningar. 

Medel. 

Robinson, 

A et al 

2008.  

Australien. 

Transforming 

clinical practice 

amongst 

community 

nurses: mentoring 

for COPD patient 

self management. 

Att ta reda på hur 

kommunsköterskan som 

mentor kan stötta patienter 

med KOL i hemmet. 

Kvalitativ longitudinell studie. 21 

stycken kommunsjuksköterskor 

från fyra hälsocentraler deltog i 

studien. Varje sjuksköterska 

tilldelades max 5 patienter. 

Målet var att bygga upp ett 

samarbete med patienter i 

hemmet för att utveckla 

egenvårdsstrategier. 

Resultatet visar att rökning 

minskade hos patienterna, 

ansträngningsnivån ökade, 

patienterna lärde sig att 

tidigt kunna se tecken på 

exacerbationer. 

Behandlingsplaner och 

klara mål gjorde att 

motivationen ökade och 

patienterna upplevde att de 

blev omhändertagna och att 

någon brydde sig om dem. 

Medel. 

Vest, S. et 

al. 

2011. 

Danmark. 

Results of an 

outpatient 

multidisciplinary 

COPD 

Utvärdera effekten efter 

genomförandet av KOL-

rehabiliteringsprogram i 

primärvården. 

Icke-randomiserad studie (CCT). 

7 veckors multidisciplinärt 

rehabprogram genomfördes i två 

grupper (i primär och slutenvård) 

Visade statistisk 

signifikans i förbättring i 

fysisk uthållighet och i 

livskvalitet i båda 

Medel. 
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rehabilitation 

programme 

obtained in two 

setting: primary 

and secondary 

healthcare. 

och utvärderades efter 3 månader. 

123 personer fullföljde 

programmet. Livskvalitet mättes 

med SGRQ och CCQ. 

grupperna, men en större 

förbättring i den fysiska 

uthålligheten sågs i 

slutenvårdsgruppen.   

Walters, J 

et al. 

2013. 

Australien. 

Effects of 

telephone health 

mentoring in 

community-

recruited chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease on self 

management 

capacity, quality 

of life and 

psychological 

morbidity: a 

randomised 

controlled trial. 

Undersöka fördelarna av 

telefonrådgivning av 

sjuksköterska inom 

kommunal vård hos 

patienter med medel eller 

svår KOL om det kommer 

öka egenvårdsförmågan och 

förbättring i livskvaliteten 

och psykologiskt välmående. 

RCT. Patienterna delades upp i 2 

grupper. Interventionsgruppen 

fick främjande och behandlande 

telefonsamtal regelbundet. Totalt 

182 patienter deltog i studien. 

Mätningar med SGRQ gjordes 

efter 6 och 12 månader. 

Egenvårdskapaciteten och 

kunskapen ökade med hjälp 

av telefonrådgivning 

jämfört med 

kontrollgruppen. Ingen 

skillnad i livskvalitet sågs 

mellan grupperna efter 6 

och 12 månader. 

Hög. 

Wilson, J et 

al. 

2007. 

Irland. 

Education in 

Pulmonary 

Rehabilitation. 

The Patients 

Perspective. 

Att från ett patientperspektiv 

förvissa sig om vad som ska 

ingå i utbildningen vid ett 

lungrehabiliteringsprogram 

och hur det ska förmedlas 

till patienterna och sedan 

jämföra detta med 

vårdpersonalens synsätt. 

Kvalitativ metod. Fokusgrupper 

med patienter och vårdpersonal 

från primärvården och 

slutenvården. Totalt deltog 32 st 

patienter och 8 st vårdpersonal. 

I resultatet framkommer att 

patienter med KOL har 

brister i kunskapen om 

sjukdomen. Att delta i ett 

rehabiliteringsprogram, att 

få en individuell 

behandlingsplan och 

stöttning är av vikt.  

Medel. 

Zackrisson, Nurse-led Undersöka effekterna av en CCT. 1 år longitudinell studie En ökning sågs i Medel. 
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A. B. et al 

2011. 

Sverige. 

 

multidisciplinary 

programme for 

patients with 

COPD in primary 

care: a controlled 

trial. 

sjuksköterskelett 

multidisciplinärt program I 

primärvården avseende 

funktionell kapacitet och 

exacerbationer hos patienter 

med KOL 

med kvasiexperimentell design. 

103 st patienter deltog i studien. 

Interventionsgruppen erhöll 

utbildning från ett 

multidisciplinärt team under 6 

veckor. Mätningar gjordes efter 

0, 2, 5 och 12 månader med CCQ 

i interventionsgruppen och i 

kontrollgruppen efter 0 och 12 

månader. 

interventionsgruppen ang 

livskvalitet efter 2 och 5 

månader.  Ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna 

efter 1 år gällande 

livskvalitet och fysisk 

kapacitet. Antalet 

exacerbationer minskade i 

interventionsgruppen och 

var statistiskt signifikant 

Österlund 

Efraimsson, 

E. et al 

2008. 

Sverige. 

Effects of COPD 

self-management 

education at a 

nurse-led primary 

health care clinic. 

Undersöka effekterna av ett 

strukturerat 

interventionsprogram 

angående livskvalitet och 

kunskap om KOL och 

rökavvänjning hos patienter 

på en sjuksköterskeledd 

primärvårdsklinik. 

CCT. Experimentell design. 52 

patienter randomiserades i två 

grupper. Kontrollgruppen fick 

sedvanlig vård. 

Interventionsgruppen erhöll 

utbildning via multidisciplinärt 

team och besök hos KOL-

sköterska. Mätning gjordes med 

SGRQ efter 3-5 månader efter 

interventionen.  

Ett strukturerat program 

behövs för att motivera 

patienterna till 

livsstilsförändringar. En 

ökning i livskvalitet och 

kunskapen sågs samt en 

minskning i antalet rökare 

sågs i 

interventionsgruppen. 

Medel. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att beskriva vilka evidensbaserade 

omvårdnadsinterventioner distriktssköterskan kan utföra för att förbättra livskvaliteten 

hos patienter med KOL inom primärvården.  

I resultatet framkom olika omvårdnadsinterventioner och deras effekt på livskvalitet hos 

patienter med KOL. De mest förekommande interventionerna som framkom var 

utbildning, fysisk aktivitet, samtal om rökvanor och individuella behandlingsplaner.  

Författarna till uppsatsen kunde se ett samband vid mätning i livskvalitet av de 

kvantitativa studierna. Resultatet visade att livskvaliteten ökade kort tid (tre till fem 

månader) efter omvårdnadsinterventionerna i utbildningsprogrammen. Vid mätningar av 

livskvalitet efter 5 månader efter avslutad intervention sågs ingen ökning av livskvalitet. 

Detta bekräftades av Casey et al (2013) som i sin studie såg att patienter som deltagit i 

ett utbildningsprogram hade en förbättrad hälsostatus och livskvalitet mätt tre till fyra 

månader efter avslutad intervention jämfört med en kontrollgrupp som erhöll sedvanlig 

vård i primärvården (Casey et al 2013).  Livskvalitet kan vara svårt att mäta då KOL är 

en progressiv sjukdom och goda resultat kan försvinna i en förvärrad sjukdom, vilket 

kan påverka det slutliga resultatet i studierna. I resultatet framkom att patienter med 

KOL glömde information och kunskaper, vilket även kan påverka mätningen av 

livskvalitet efter en längre tid. I de kvantitativa studierna mättes livskvalitet med 

vedertagna mätinstrument och i de kvalitativa beskrevs livskvalitet utifrån subjektiva 

upplevelser. Enligt SBU (2014) kan en persons upplevelse av livskvalitet mätas genom 

att kombinera en kvantitativ och kvalitativ metod. Det är vanligast att använda sig av 

kvantitativ metod där olika mätskalor används för att mäta livskvalitet, men livskvalitet 

lämpar sig även att mäta med kvalitativ metod för få en djupare förståelse för den 

enskilde personens upplevelse, erfarenhet och uppfattningar om visst fenomen (SBU, 

2014). I de kvalitativa studierna ses mer tyckande och beskriver patienternas och 

vårdgivares upplevelser och erfarenheter som exempelvis att patienterna värdesatte stöd, 

trygghet och vikten av en god relation med sjuksköterskan.  

Utbildning 

I resultatet framkom att en del patienter upplevde att de fick bristfällig information och 

kunskap om sjukdomen. Med hjälp av utbildningsprogram där olika 

omvårdnadsinterventioner ingick kunde detta förbättra kunskapen och livskvaliteten hos 

patienter med KOL. Zakrisson & Hägglund (2010) skrev att distriktsköterskan har en 

viktig roll i utbildningen av patienterna (Zakrisson & Hägglund, 2010).  Rodgers et al. 

(2007) skrev att patienterna önskade bli bättre informerade redan då de fick diagnosen. 

Enligt socialstyrelsen (2014) är patientutbildning en viktig del av behandlingen hos 

patienter med KOL. Caress et al. (2009) menade att patienter med KOL som fått 

information om hälsofrämjande åtgärder upplevde att dessa ökade deras förståelse och 

förbättrade deras hälsotillstånd (Caress et al. 2009). Enligt Verbrugge et al (2013) och 

Socialstyrelsen (2014) var det av vikt att stärka genvårdskapaciteten och motivationen 

som annars kunde vara ett hinder för behandlingen av sjukdomen hos patienter med 

KOL (Verbrugge et al 2013). Då patienter med KOL glömde information och 
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instruktioner var planerad och upprepad utbildning viktigt (Zakrisson & Hägglund, 

2010). Då vården är alltmer pressad kan uppföljning via telefon vara ett alternativ för att 

upprätthålla kunskaper och egenvårdskapaciteten hos patienter med KOL, och därmed 

kanske livskvaliteten kan upprätthållas under längre tid. Att få rätt diagnos och 

behandling från början kan bli tidsbespararande och hålla ner antalet besök i 

primärvården. En väl utvecklad Astma/KOL mottagning kan ge stöd och utbildning, 

detta för att patienter med KOL ska kunna känna trygghet och kunna hantera sin 

sjukdom på bästa sätt. Det är av vikt att följa de riktlinjer som finns för att alla patienter 

med KOL ska få likvärdig vård. 

Fysisk aktivitet.  

Fysisk aktivitet ansågs som viktigt i behandlingen av patienter med KOL. I resultatets 

studier ingick någon form av fysisk aktivitet i de flesta utbildningsprogram och detta 

sågs öka efter deltagandet i programmet. Amy et al (2006) menar att en ökad 

egenvårdskapacitet leder till ökad fysisk förmåga och mindre andnöd (Amy et al 2006). 

Fysisk aktivitet ska vara individanpassad och rekommenderas till alla patienter med 

KOL (GOLD, 2015, Socialstyrelsen, 2014). Funktionsförmågan och livskvaliteten hos 

patienter med KOL påverkas positivt av fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2014).  De 

flesta patienter med KOL har nytta av fysisk aktivitet för att kunna bibehålla 

toleransnivån och klara av det dagliga livet. Fysisk aktivitet är en färskvara och måste 

vara återkommande.  

Samtal kring rökning 

Att sluta röka är den viktigaste åtgärden vid KOL (Socialstyrelsen, 2014., GOLD, 

2015). Interventioner som rökavvänjning ses ha stor betydelse för patienter med KOL 

enligt (Jonsdottir et al. 2004).  Patienter med KOL som röker drabbas oftare av en 

exacerbation (Au et al 2009., Godfridsen et al 2008). Då rökstopp är den viktigaste 

åtgärden är det viktigt att patienter med KOL får hjälp och motivation till att sluta röka. 

Distriktssköterskan kan försöka motivera till rökstopp och det är viktigt att förklara hur 

rökningen kan påverka sjukdomen. Som distriktssköterska är det viktigt att inte ge upp 

om patienten inte är intresserad utan ändå erbjuda rökavvänjning.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Individuella behandlingsplaner 

Individuella skriftliga behandlingsplaner sågs i resultatet vara av vikt. 

Behandlingsplanen kan innehålla symtomskattningsskalor, åtgärder och 

egenvårdsstrategier. Individuella behandlingsplaner sågs hjälpa patienterna hantera 

exacerbationer på lämpligt sätt som påbörja öka dosen av medicinering, även i de 

studier i resultatet som inte visade någon ökad livskvalitet mätt efter längre tid sex 

månader. Enligt socialstyrelsen (2014) ska en behandlingsplan innehålla information till 

patienten om hur läkemedelsbehandling ska justeras utifrån symtom variation, 

infektioner och exacerbationer (Socialstyrelsen 2014). Genom att ha en tydlig skriftlig 

behandlingsplan med strategier för behandling och upptäckt av exacerbation kan ge 

trygghet till patienten. Antalet kontakter med sjukvården kan minskas genom en klar 

och tydlig behandlingsplan.  
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Som ett bifynd i resultatet sågs omvårdnadsinterventionerna i ett utbildningsprogram 

kan bli kostnadsbesparande för vården när exacerbationerna upptäcktes och behandlades 

i ett tidigt skede. De största besparingarna som sågs var i samband med minskade antal 

sjukhusinläggningar. Bourbeau et al (2006) menar att genom utbildning och 

egenvårdsråd till patienter med KOL kan antalet läkarbesök och sjukhusinläggningar 

minska. Detta styrks av en studie av Jain et al (2014) där antal besök och inläggningar 

reducerades efter patienter deltagit i ett utbildningsprogram (Jain et al. 2014). Även om 

den ekonomiska aspekten är ett bifynd anser författarna av uppsatsen att det är vikt att ta 

upp i diskussionen då det görs faktiska reella samhällsvinster genom en god vård för 

patienter med KOL. Omvårdnadsinterventioner utförs för att patienter ska kunna få en 

förbättrad livskvalitet och hälsa samt kunna undvika eller minska antalet besök och 

sjukhusvistelser. 

Metoddiskussion 

Författarna har valt att göra en systematisk litteraturstudie som utgår från SBU:s 

riktlinjer, för att sammanställa tidigare forskning och kunskap. Litteratur söktes i 

databaserna PubMed, CINAHL, SweMed+ och Cochrane Library för att fånga upp alla 

studier som berör det valda området. Att använda flera databaser ger större möjlighet till 

att hitta fler relevanta studier. En manuell sökning gjordes i studiernas referenslistor för 

att finna ytterligare relevanta studier som kan ha missats i databassökningen. Flera 

sökord användes i olika kombinationer för att finna de studier som kunde svara mot 

syftet. Studierna skulle vara publicerade mellan 2005-2015 för att fånga den senaste 

forskningen. Vid den första sökningen av vetenskapliga studier användes ett antal olika 

sökord i olika kombinationer som svarade mot syftet och vi fick då få eller inga träffar. 

Andra sökord och kombinationer utformades för en bredare sökning med hjälp av en 

bibliotekarie på Karlstads Universitet som även hjälpte till med MeSH termer i 

PubMed, Chochrane Library och Swemed + och HEADINGS i CINAHL som kunde 

användas i de olika databaserna. Då stegen för en systematisk litteraturstudie noga följts 

och redovisas ökar detta uppsatsens trovärdighet, validitet och reliabilitet. Enligt SBU 

(2014) ska sökning, urval och kvalitetsgranskning ske i olika steg. I databassökningen 

lästes titlar och abstrakt lästes för att finna studier som kunde svara på syftet. Därefter 

skrevs eller beställdes studierna i fulltext. Studier som inte matchade 

inklusionskriterierna och inte uppfyllde vetenskaplighet sorterades bort direkt. 

Författarna av uppsatsen läste och granskade sedan studierna var för sig för att sedan 

tillsammans bestämma studiokvalitet och om studierna skulle tas med i resultatet. 

Henricson (2012) menar att trovärdigheten och pålitligheten stärks när två författare 

granskar studierna var för sig. Att söka i flera olika databaser ökar också arbetets 

trovärdighet (Henricson, 2012). En manuell sökning i funna studiers referenslistor 

gjordes och ytterligare fyra studier hittades. Dessa granskades och bedömdes på samma 

sätt och togs med i resultatet. De inkluderade artiklarna har granskats avseende relevans 

och kvalitet efter mallar som SBU utformat. Med hjälp av GRADE bedömdes de 

vetenskapliga studiernas styrka och evidens. Studier som bedömdes ha medel och hög 

kvalitet togs med i resultatet. Studierna sammanställdes och presenteras i resultatet. 

Huvuddelen av resultatet bestod av RCT-studier. Enligt Henricson (2013) är en RCT är 

ett tillförlitligt sätt att utföra en studie på då den följer vissa riktlinjer och en väl gjord 

studie kan vara mycket värdefull för att påvisa effekter av en viss behandling 

(Henricson, 2013). Studierna i resultatet har pågått mellan 3 månader till 24 månader. 
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Studierna berör både män och kvinnor över 45 år med diagnosen KOL oberoende av 

stadium av sjukdomen. I studierna mäts livskvalitet med hjälp av olika mätinstrument 

SGRQ och CCQ. Enligt Jones et al (1992) anses SGRQ ha en god reliabilitet, validitet 

och känslighet (Jones et al, 1992). Vid mätning av utfallsmåttet livskvalitet, används 

ofta olika skalor och frågeformulär. Fördelar med en systematisk litteraturstudie är att 

det minskar risken för att författarna väljer ut studier som stödjer deras egna åsikter, då 

den systematiskt följer olika steg som tydligt ska redovisas. Den sammanställer tidigare 

forskning inom området och kan påvisa brister där ytterligare forskning kan behövas. 

Enligt SBU (2014) minimeras risker för slump och godtycklighet genom att en 

systematisk litteraturstudie genomförs. Den ger även läsaren möjlighet till att bedöma 

trovärdigheten i slutsatserna, den ska vara så väl beskriven att den kan reproduceras och 

ge möjlighet att kontrollera så all viktig litteratur har bedömts (SBU, 2014). I vår 

systematiska litteraturstudie har studier sökts över hela världen som belyser vårt valda 

område, likvärdiga resultat ses oberoende av i vilket land studien genomförts. Mot slutet 

i uppsatsen gjordes en ny sökning för att kontrollera om nya studier publicerats under 

arbetets gång. Inga nya studier hittades. En svaghet med en systematisk litteraturstudie 

kan vara att den inte bidrar med någon ny forskning. Då alla inkluderade studier är 

skrivna på engelska kan detta vid översättning till svenska finnas en risk för feltolkning. 

För att minimera feltolkningar så har studierna lästs flera gånger av författarna och vid 

oklarheter diskuterades detta tillsammans. Begreppet primärvård i Sverige kan skilja sig 

från andra länders definition. I studierna från de olika länderna beskrivs olika 

vårdformer av primärvård. Författarna av uppsatsen har noga läst för att förstå 

innehållet av begreppet primärvård i andra länder för att undvika feltolkningar. De 

utförda omvårdnadsinterventioner vi funnit har inte skiljt sig åt mellan länderna de 

utförts i. Studier som enbart handlade om patienter med KOL som deltog i ett 

utbildningsprogram inom slutenvården exkluderades då inriktningen i vårt arbete riktar 

sig mot primärvård. Studier som jämförde interventioner mellan primär och 

slutenvården inkluderades.  

Examensarbetes betydelse och förslag till vidare forskning 

Det vore intressant med ytterligare forskning kring ämnet. Då studierna som ingår i 

resultatet visar att livskvaliteten hos patienter med KOL minskar sex månader efter 

utförda omvårdnadsinterventioner, vore det av vikt att undersöka om upprepade 

omvårdnadsinterventioner under längre tid kan upprätthålla livskvaliteten hos patienter 

med KOL. Författarna av uppsatsen hoppas på att detta arbete ska ge ökad kunskap och 

belysa värdet av distriktssköterskans omvårdnadsinterventioner för patienter med KOL 

samt att det finns stora möjligheter att genomföra och utveckla detta inom 

primärvården. De omvårdnadsinterventioner som beskrivits i studierna kan med hjälp av 

fortbildning föras över till distriktssköterskor inom primärvården. Med hjälp av dessa 

evidensbaserade omvårdnadsinterventioner kan distriktssköterskan hjälpa och stödja 

patienter med KOL och öka deras livskvalitet. Då antalet patienter med KOL anses öka 

i framtiden är detta av stor vikt att patienter med KOL får en god omvårdnad i 

primärvården.  
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Konklusion 

Då KOL är den fjärde ledande dödsorsaken i världen och förväntas öka kände 

författarna av denna uppsats det viktigt att belysa detta ämne. Livskvalitet är en 

personlig upplevelse och ett mått på en individs välbefinnande, fysiskt, psykiskt och 

socialt. Hälsan är av stor betydelse för livskvaliteten, men flertal olika aspekter spelar in 

som familjen, gemenskap, ekonomi, arbete och så vidare. Som distriktssköterska i 

primärvården kan det vara värdefullt att känna till och kunna utföra olika 

omvårdnadsinterventioner som kan öka livskvaliteten hos patienter med KOL. I 

resultatet ses att flera olika evidensbaserade omvårdnadsinterventioner har betydelse för 

livskvaliteten hos patienter med KOL. Studierna som ingår i resultatet belyser vikten av 

att delta i ett utbildnings- och lungrehabiliteringsprogram, effektmått som framkom 

flertalet gånger i studierna var utbildning, fysisk aktivitet, samtal om rökning samt 

individuella behandlingsplaner. Dessa påvisade skillnader gällande den upplevda 

livskvaliteten. Författarna av denna uppsats ser i studierna som inkluderats i resultatet 

att kunskapen och livskvaliteten minskar sex månader efter utförd intervention. Genom 

detta dras en slutsats att kontinuerlig information behövs för att upprätthålla kunskapen 

som därmed kan påverka livskvaliteten i positiv riktning hos patienter med KOL. 

Omvårdnadsinterventionerna som gavs kan på sikt minska besök och antalet 

sjukhusinläggningar. 
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