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BAKGRUND: KOL är en sjukdom som drabbar allt fler personer världen över och anses bli 
den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år 2020. Det finns inget botemedel mot KOL men 
genom omfattande omvårdnad kan patienten och anhöriga uppleva välbefinnande trots 
sjukdomen. Andningssvårigheterna påverkar patientens vardagliga liv och livskvalitet negativt 
både psykiskt och fysiskt. SYFTE: Syftet med denna studie var att belysa hur sjuksköterskor 
kan underlätta vid andningssvårigheter för patienter med sjukdomen KOL med utgångspunkt 
från både patienters önskemål och sjuksköterskors erfarenheter. METOD: Studien var en 
litteraturöversikt baserad på redan vetenskapligt framforskat datamaterial. Datamaterialet inom 
ämnet som format resultatet begränsades till nio vetenskapliga artiklar, både av kvalitativ- och 
kvantitativ karaktär. RESULTAT: Det framstår tre teman; kontinuerligt utbyte av kunskaper, 
spara på patientens krafter samt ge stöd och trygghet. Kontinuerligt utbyte av kunskaper 
innebär det kunskapsutbyte som sker mellan patienter och sjuksköterskor i omvårdnaden. Det 
andra temat beskriver hur patienters andning påverkas genom planering av vardagen och det 
sista temat visar på de psykiska aspekterna. DISKUSSION: Denna studie visar på vikten av 
en god relation mellan sjuksköterskor och patienter för att omvårdnaden ska bli av bästa 
kvalitet. Med en god relation skapas trygghet och tillförlitlighet vilket är det viktigaste för 
patienter med KOL. 
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BACKGROUND: COPD is a disease that increasingly affects more patients around the 
world; by 2020 is it is projected to be the third most common cause of death. There is no cure 
against COPD. Moreover, difficulty breathing affects the patient’s quality of life physically 
and mentally. However, with extensive care patients and their relatives can experience 
wellbeing in spite of the illness. PURPOSE: The aim of this study is to illustrate how nurses 
can ease the suffering of patients with COPD with a starting point from the patient’s wishes 
and the nurse’s experience. METHOD: The study was a literature review based on existing 
researched data material based on nine scientific articles of qualitative and quantitative nature. 
RESULT: Three themes emerged: the continuously exchange of knowledge; saving the 
patients strength; and give security and support. The continuously exchange of knowledge 
refers to knowledge exchange between nurse and patient during the caring process. The second 
theme describes how the patient’s breathing is affected by the planning of everyday life. The 
last theme illustrates the mental aspects. CONCLUSION: This study shows a good 
relationship between patient and nurse is important to create security and support which are the 
most important things for patients suffering from COPD. 
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INLEDNING  

Sjukdomstillståndet kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är relativt nyupptäckt och 
presenterades år 1964 i USA. Detta tillstånd kunde då för första gången urskiljas från andra 
lungsjukdomar (Lundbäck, 1993). Enligt World Health Organisation (WHO) är KOL en 
sjukdom som drabbar allt fler och anses bli den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år 2020 
(WHO, 2004). År 2002 dog 2300 personer av KOL i Sverige och enligt Folkhälsorapporten 
(2005) kommer antalet dödsfall att öka de närmaste åren till följd av att storrökare födda på 
1940- och 1950-talet blir allt äldre. Symtomen utvecklas först efter ungefär 30 till 50 års 
rökning och sjukdomen upptäcks först när symtomen blir ett besvär för patienterna (Ericson & 
Ericson, 2002). Enligt tillgänglig statistik förväntas kvinnor insjukna i högre omfattning än 
män och dödligheten för denna grupp har ökat trefaldigt sedan 1970 (Socialstyrelsen, 2005a). 
Personer med KOL upplever begränsad fysisk kapacitet, minskad livskvalitet, 
kommunikationssvårigheter samt minskat psykosocialt välmående (Goodridge, 2006). 
Sjuksköterskor möter patienter med andningssvårigheter, till följd av KOL, i flertalet 
verksamheter inom hälso- och sjukvården. Det behövs därför ökade kunskaper om hur 
sjuksköterskor kan underlätta andningen för dessa patienter.   

BAKGRUND 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)  
Sjukdomstillståndet kronisk obstruktiv lungsjukdom är ett samlingsnamn som innefattar 
kroniskt emfysem och kronisk bronkit. Med en kronisk sjukdom menas långvarig, utdragen 
sjukdom som varierar i längd efter sjukdomsarten. Emfysem är ett tillstånd då lungorna 
utvidgas och vävnadens elasticitet minskar, vilket leder till nedsatt lungfunktion och 
andfåddhet (Boyle & Locke, 2004). Kronisk bronkit är inflammatoriska förändringar och 
slemkörtelsvullnad i de centrala bronkerna Den långsamt successiva nedsättningen av 
lungfunktionen påverkar andningen negativt. När patienterna söker medicinsk vård för sina 
andningssvårigheter kan sjukdomen ha pågått en längre tid, patienterna har då haft problem 
med symtom som hosta med slembildning och ökad andfåddhet vid ansträngning (Ericson & 
Ericson, 2002).  
 
Vid sjukdomen KOL är det kroniska tillståndet irreversibelt vilket betyder att tillståndet inte 
går tillbaka (Lindskog & Andrén-Sandberg, 2004). En studie fann att sjukvården idag tar bättre 
hand om akuta sjukdomar och att de kroniska sjukdomarna inte behandlas med samma 
professionalitet. Vid kroniska sjukdomar krävs ofta mer genomtänkt och individualiserad 
behandling med god omvårdnad och uppföljning av sjukvården. Om de söker akut sjukvård 
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blir inte behovet täckt utan bara lindrat för stunden och patienterna söker sig då åter till 
sjukvård inom kort (Anderson & Knickman, 2001). 
 
Diagnosen KOL ställs genom anamnes samt kliniska fynd. Symtomen är kronisk hosta, rosslig 
andning samt upplevelser av andnöd. Patienterna genomgår då en undersökning med 
spirometri (Boyle & Locke, 2004). Vid spirometriundersökningen får patienterna göra en rad 
utandningar i ett munstycke som mäter mängden utandningsluft under en sekund. Detta värde 
kallas forcerad exspiratorisk volym (FEV1) och jämförs med det förväntade värdet för 
patienternas åldersgrupp och individuella förmåga. Är värdet försämrat ger det en misstanke 
om KOL. För att utesluta liknande tillstånd som exempelvis astma, ges astmaläkemedel såsom 
inhalationssteroider och därefter görs nya spirometritester. Uppstår ingen markant förbättring 
utan värdet ligger under 70 % av det normala värdet kan diagnosen KOL fastställas (Lindskog 
& Andrén-Sandberg, 2004; Socialstyrelsen, 2004; Ericson & Ericson, 2002). 
 
Den vanligaste differentialdiagnosen till KOL är astma. De båda sjukdomarnas symtom är 
likartade, därför ska en sammanvägning av vissa fynd göras och där anamnesen väger tungt. 
Skillnaden är delvis att vid astma kan patienterna ha besvärsfria perioder och läkemedel kan ge 
god effekt medan patienter med KOL aldrig kan bli av med sina problem. Det beror på att det 
vid sjukdomen KOL bildas små permanenta skador i luftvägarna och lungorna 
(Socialstyrelsen, 2004).   
 
Den största anledningen till att sjukdomen KOL utvecklas är aktiv och passiv cigarrettrökning 
men det kan även vara kopplat till miljögifter, ökad genetisk risk för sjukdomen inom familjen 
samt långvarig svår astma (Socialstyrelsen, 2004; Goodridge, 2006). Därför är det enda sättet 
att aktivt minska sjukdomens framfart att sluta röka. Därmed minskar sjukdomssymtomen och 
dödligheten på lång sikt (Socialstyrelsen, 2004).  
 
Det finns i dag inget botemedel mot KOL men genom omfattande omvårdnad kan patienterna 
och dess anhöriga uppleva god livskvalitet trots sjukdomen (Boyle & Locke, 2004). Förutom 
god omvårdnad kan sjukdomen till viss del lindras med bland annat läkemedel i syfte att vidga 
luftrören, minska produktionen av slem samt behandla de inflammatoriska processerna 
(Grefberg & Johansson, 2007). När sjukdomen har pågått en längre tid och lungfunktionen är 
mycket dålig kan patienterna behöva hjälp med andningen i form av syrgas. Genom att tillsätta 
koncentrerat syre i inandningsluften syresätts blodet bättre och syret går ut till musklerna och 
kroppens alla organ (Socialstyrelsen, 2004). 

Andningssvårigheter hos patienter med KOL  
Andning är förutsättningen för liv. Människan behöver syre och kunna göra sig av med 
koldioxid och det är just vad som sker vid andning då ett utbyte sker i lungorna. Andningen 
regleras från andningscentrum i hjärnan som anpassas efter kroppens behov. Det finns en nära 
sammankoppling mellan andning och välbefinnande och det behövs inte mycket för att obehag 
och rädsla ska uppstå när andningen inte fungerar normalt (West, 1995).  
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Andningssvårigheter kan ha många orsaker men en av de främsta är sjukdomen KOL. Genom 
att slemhinnan i andningsvägarna svullnar och mycket slem bildas minskar storleken av 
luftrören drastiskt. När lungorna vidgas och elasticiteten minskar blir det ansträngande för 
patienterna att dra in luft i lungorna samt att tömma lungorna på luft (Ericson & Ericson, 
2002). 
 
Att andningen fungerar bra är livsviktigt för att musklerna och vävnaden i kroppen ska 
fungera. I takt med att musklerna används krävs mer syre vilket då leder till att patienter med 
andningsbesvär får minskad uthållighet (Ericson & Ericson, 2002). Det gör att 
andningssvårigheterna påverkar patienters vardagliga liv och livskvalitet negativt både 
psykiskt och fysiskt (Robinson, 2005). Den psykiska påverkan är kopplad till den obehagliga 
känslan av att inte få tillräckligt med luft samt faktorn att inte längre känna sig som en normal 
medlem familjen eller samhället (Goodridge, 2006). 
 
Fysiskt sett tar sjukdomen KOL successivt bort möjligheten att klara av det dagliga livet. 
Aktiviteter som var självklara att utföra, blir inte längre möjliga, som till exempel cykla till 
arbetet eller att stå upp och borsta tänderna. Vid ett framskridet sjukdomsförlopp kan patienter 
till slut uppleva att sitta stilla är det enda som är möjligt utan att få andnöd. Det är inte bara 
den dagliga aktiviteten som störs utan även den nattliga med sömnsvårigheter av olika slag 
(Jonsdottir, 1998; Socialstyrelsen, 2004). Känslan av att inte ha kontroll över sitt liv och sin 
kropp förekommer ofta hos patienter med KOL. Det är viktigt att klargöra för patienterna att 
livsstilen måste läggas om för att denne ska må så bra som möjligt (Socialstyrelsen, 2004).  
 
Livsstil är ett begrepp som innefattar beteendet hos en människa och som speglas av 
personliga egenskaper, värderingar och motiv (Nationalencyklopedin, 2008). Att göra en 
förändring i sin livsstil kan innebära stora eller små förändringar i det dagliga livet. 
Uppmaningen till en livsstilsförändring kommer ofta från någon utifrån som registrerat att en 
förändring i en persons liv skulle leda till något gott. Förändringen måste vara genomförbar för 
personen i fråga och motivation till en livsstilsförändring måste finnas (Rollnick, Mason & 
Butler, 1999). 
 
Sjukdomsinsikten tillsammans med upplevelserna av förlorade kroppsliga funktioner kan även 
leda till nedstämdhet och minskat socialt umgänge. Nedstämdheten beror delvis på att många 
existentiella frågor väcks hos patienter med KOL. Tankar som hur länge patienterna kommer 
att leva och vad som kommer att hända nästa gång patienterna får svår andnöd och inte har 
tillgång till hjälp. Även tankar om hur vardagen kommer att förändras gradvis oroar många 
patienter med KOL. Känslan av att behöva få hjälp av sin familj och inte kunna hjälpa till med 
något själv, kan till exempel oroa en annars handlingskraftig make med en stor familj 
(Jonsdottir, 1998). 
 
Vid ett framskridet sjukdomsförlopp när patienters FEV1 -värde är mycket lågt behövs 
syrgasbehandling vilket medför att patienterna får antingen en oxygenkoncentrator eller 
gasflaskor för mobilt bruk. Oxygenkoncentrator är det billigaste alternativet men då blir 
patienterna bundna till hemmet då det krävs nätburen elektricitet för att koncentratorn ska 
fungera. Gasflaskor kan användas utanför hemmet men dessa är dyra och mer komplicerade i 
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hanteringen av utrustningen vid till exempel påfyllnad (Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU) 2000; Ericson & Ericson, 2002). Det bidrar till att den sociala isoleringen 
ökar även om patienterna ofta känner sig piggare som i sin tur bidrar till längre överlevnad 
med färre komplikationer (Grefberg & Johansson, 2007; Jonsdottir, 1998; SBU, 2000).  

Patientundervisning 
Sjukdomens långsamma förlopp gör att omvårdnadsbehovet skiljer sig mellan de olika faserna 
av sjukdomen. I början handlar omvårdnadsbehovet mest om patientundervisning och 
information mellan sjuksköterskor och patienter. Information ges om sjukdomens symtom och 
behandling samt vilka livsstilsförändringar som kan göras (Socialstyrelsen, 2004; Boyle & 
Locke, 2004; Addington-Hall, Edmonds, Elkington, Higgs & White, 2005). 
 
Patientundervisning är en av de viktigaste och den mest utmanande uppgiften för sjusköterskor 
gentemot patienter. Patientundervisning har utvecklats från att ha varit en faktamässig 
undervisning till ett stöd vid frågor och stöttning när patienterna ska ta olika beslut. 
Patienternas välmående varierar mycket beroende på vilken information som har givits och i 
vilket läge patienterna befinner sig (Boehmke, Brown, Dickerson & Ogle, 2006). I SOSFS 
1993:17 betonas vikten av rådgivning och stöttning av patienter och anhöriga både på sjukhus 
och i öppenvården.  
 
Saca-Hazboun (2007) menar att grunden för effektiv patientundervisning är den mänskliga 
kontakten som skapas mellan sjuksköterska och patient. Talet är inte allt, kroppens språk visar 
mycket och kan ge värdefull information relaterat till undervisningen. Informationen bör 
anpassas efter varje patient beroende på vilket situation som denne befinner sig i. Det är därför 
viktigt att sjuksköterskorna gör en korrekt bedömning av inlärningskapaciteten hos patienterna 
för varje tillfälle. Eriksson (2000) anger att ”Vårdrelationen, det vill säga relationen mellan 

patient och vårdare utgör grunden för i vårdandet och vårdprocessen. Det är i relationen till 

vårdaren som patienten skall få utrymme för att uttrycka sina aktuella begär, behov och 

problem” (a a s 55).    

Rökavvänjning 
I relationen mellan sjuksköterskor och patienter med KOL ska det framgå att sluta röka är 
något som bör ske. Det är en livsstilsförändring som är viktig för patienterna i syfte att minska 
sjukdomslindandet (Boyle & Locke, 2004; Ericson & Ericson, 2002; Eriksson, 1993). 
Information bör ges från sjuksköterskan om möjligheten till hjälp med rökavvänjning (Boyle 
& Locke, 2004). 
 
Rökavvänjning är en viktig komponent för att förstärka patienters hälsa och kvalitet i livet. Det 
är ett ansvar att alla sjuksköterskor, både i kommun, på vårdcentral och på sjukhus att erbjuda 
sina patienter hjälp med att sluta röka. För patienterna kan ett rökstopp kännas som en 
omöjlighet efter ett liv med daglig rökning eftersom det har blivit en del av livsstilen. Det är 
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viktigt att patienterna från början informeras om att det är mycket svårt att sluta röka eftersom 
ett nikotinberoende tar mycket lång tid att bli av med (Burkett, 2006).  
 
Med hjälp av sjuksköterskan kan patienterna börja följa en plan för att bli kvitt beroendet som 
kallas de fyra A:na; Assess, Advice, Assist, Arrange. Det innebär att uppmärksamma 
patienternas behov, råda patienterna till vad som bör förändras, stödja och se till att patienterna 
följer den tänkta planen. Det är vikigt att inte gå för fort fram med att göra en plan och ge råd 
utan låta patienterna säga till när det är dags att göra upp en plan. Om patienterna känner sig 
stressade eller överkörda är detta något som ger negativa känslor till att vilja gå vidare i 
processen (Wewers, Ahijevych & Sarna, 1998). 
 
Vid sidan av rökavvänjningen som består av samtal, strukturering och stöttning kan 
patienterna även få hjälp av nikotiontillförsel i form av till exempel nikotinplåster och 
nikotintuggummi för att trappa ner användandet successivt (Schroeder, 2005). Beroende på hur 
mycket abstinensbesvär patienterna har, kan ett annan sorts läkemedel användas som gör att 
nikotinet inte ger någon verkan i kroppen. Det blir då mycket lättare att låta bli att röka (United 
States Food and Drug Administration, 2006).  
 
I takt med att sjukdomstillståndet eskalerar handlar patienters omvårdnadsbehov mer om att få 
praktisk hjälp med avlastning, medicinska åtgärder och samordning tillsammans med stöd för 
att hjälpa patienten i vardagen (Socialstyrelsen, 2004; Boyle & Locke, 2004; Addington-Hall, 
et al., 2005). Genom att ge god omvårdnad baserad på respekt och patienters önskemål kan 
sjuksköterskan minska vårdlidandet (Ericsson, 1993). 
 
Något som är viktigt under hela sjukdomsförloppet är att patienter med KOL inte blir 
undernärda vilket lätt inträffar hos patienter med KOL. Det beror på ökat andningsarbete, 
metabolism stimulerad av nikotin, systemisk inflammation och ökad matsmältning. 
Undernärningen kan bidra till sämre muskelfunktion, osteoporos, försämrad livskvalitet samt 
en för tidig död (Socialstyrelsen, 2004; Lindskog & Andrén-Sandberg, 2004). 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv  
Eriksson (1987, 2000) menar att vårdandet alltid har funnits och har sin grund i relationen 
mellan modern och barnet. Grunden i vårdandet handlar om bekräftelse av den andras existens 
och är något naturligt och mänskligt, som en kärleksgärning. Genom vårdandet hjälper 
sjuksköterskan den andres välbefinnande i kropp, själ och ande. Välbefinnande har en helande 
funktion samt ger kraft till växt och utvecklig hos individen (Eriksson, 2000).  
 
Patienter med KOL har stort behov av omvårdnad i form av mänsklig kommunikation och stöd 
för att välmående ska uppnås. Det är en av de få åtgärder som kan sättas in vid sjukdomen 
KOL i syfte att lindra lidande då det inte finns något botemedel (Boyle & Locke, 2004). Enligt 
Eriksson (1993) har patienters lidande tre former. Sjukdomslidande, som innebär lidandet som 
sjukdomen i sig orsakar. Vårdlidandet är det lidande som är kopplat till vårdandet och 
livslidandet är där lidandet fokuserar på livet i sig.  
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Sjuksköterskans roll och ansvar 
International Council of Nurses (2007) etiska kod för sjuksköterskor beskriver att 
”sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, att förebygga 
sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande” (Socialstyrelsen, 2005b, s. 17). 
Socialstyrelsen beskriver i författningen 1993:17 att det är sjuksköterskan som i första hand 
ansvarar för den praktiska utformningen av omvårdnaden med tanke på lämplig utbildning och 
erfarenhet av uppgiften.  
 
För att utöva så bra omvårdnad som möjligt krävs specifik omvårdnad vilket innebär kunskap 
om människans normala funktioner, den aktuella sjukdomen samt dess behandling. Inom 
omvårdnaden skall en hälsobefrämjande miljö skapas och ett helhetsperspektiv skapas kring 
patienterna. Grundläggande är att bemöta patienter med respekt samt att ge patienterna 
möjlighet till självständighet (SOSFS 1993:17; Eriksson & Nåden, 2004). 
 
Sjuksköterskor har det övergripande ansvaret när det gäller samordning av olika 
yrkeskategorier för att patienternas omvårdnad ska bli bra (Socialstyrelsen, 2004; 
Socialstyrelsen, 2005b). Omhändertagandet av patienter med KOL sker med hjälp av olika 
yrkeskategorier inom sjukvården, läkare, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och 
kurator (Socialstyrelsen, 2004). Genom att sjuksköterskorna noggrant dokumenterar 
patienternas sjukdomsförlopp skriftligt är det lättare för andra yrkesgrupper följa dennes 
tillstånd och därmed främja bästa möjliga vård (Socialstyrelsen, 2004; Socialstyrelsen, 2005b). 
 
Sjuksköterskor ska på ett adekvat sätt kunna hantera och följa upp patienternas 
läkemedelsbehandling med tillämpning av kunskaper inom farmakologi (Socialstyrelsen, 
2005b). God omvårdnad kombinerat med rökstopp samt att ge symtomlindrande läkemedel är 
den behandling som sjuksköterskor tillsammans med andra yrkeskategorier kan erbjuda 
patienter med KOL (Boyle & Locke, 2004). 
 
Omvårdnadsåtgärder för patienter med KOL har i tidigare forskning berört i huvudsak 
andningssvårigheter. Denna studie ska ge kunskap om vilka omvårdnadsåtgärder vid 
andningssvårigheter som är de mest betydelsefulla utifrån patienters önskemål och de erfarna 
sjuksköterskors erfarenheter. Studien fokuserar på omvårdnadsbehovet utifrån både 
sjuksköterskornas och patienters synvinkel för att skapa en komplett bild av vilka 
omvårdnadsåtgärder som är mest passande. Omvårdnadsåtgärder för en patient med KOL är 
viktig då omvårdnaden är en stor del av behandlingen och detta bör därför undersökas. 
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SYFTE  

Syftet med denna studie var att belysa hur sjuksköterskor kan underlätta vid 
andningssvårigheter för patienter med sjukdomen KOL med utgångspunkt från både patienters 
önskemål och sjuksköterskors erfarenheter.  

Frågeställningar   

Vad anser sjuksköterskor som betydelsefullt vid omvårdanden av patienter med KOL? Vad 
vill patienter ha hjälp med vid andningssvårigheter? Vilka erfarenheter har patienter respektive 
sjuksköterskor av omvårdnad vid KOL? 

METOD 

Studien var en litteraturöversikt baserad på redan vetenskapligt framforskat datamaterial 
(Friberg, 2006). Metoden valdes för att svara på studiens syfte som var att beskriva ett 
fenomen ur två synvinklar utifrån tidigare forskning. Forskningsprocessen i studien 
utformades efter en modell gjord av Friberg (2006) (se Bilaga 1). Polit och Hungler (1999) 
anser att användandet av datamaterial från både kvalitativ och kvantitativ forskning 
kompenserar de bådas svagheter och styrkor. Det går då att skapa en mer multidimensionell 
bild av resultatet eftersom de två metoderna kompletterar varandra (Polit & Beck, 2006).  

Datainsamling 
Enligt Friberg (2006) bör det göras en bred sökning efter tidigare forskning för att få svar på 
frågeställningarna. Datamaterialet var vetenskapliga artiklar som söktes via databaserna 
CINAHL och PubMed. Sökningen skedde med hjälp av sökord som uppfattades vara relevanta 
för studien (se figur 1). Det grundläggande sökordet var chronical obstructive pulmonary 
disease (COPD) och för att rikta sökningen mot syftet valdes orden dyspnea, nursing, caring, 
daily living och experience. Dessa sökord tillsammans med huvudordet COPD gjorde det 
möjligt att hitta material som svarade på frågeställningarna. Genom några provsökningar med 
kombinationer av dessa sökord framkom att området är utforskat grundligt. Antalet träffar 
visade också att området som ska belysas inte är allt för stort samt att valet av sökord räckte 
för att avgränsa området. Genom att kombinera två eller tre av sökorden åt gången gav ett 
hanterbart antal träffar. CINAHL och PubMed är elektroniska databaser som båda täcker 
området omvårdnadsforskning och CINAHL är den viktigaste databasen för sjuksköterskor 
(Polit, Beck och Hungler, 2001).  
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Sökord i PubMed Antal träffar Valda artiklar 
COPD 32779  
COPD and nursing 654  
COPD and caring 64 Nr. 1, 2 
COPD and dyspnea 2436  
COPD and daily living and caring 7  
COPD and daily living and nursing 69 Nr. 3, 4, 6 
COPD and daily living and dyspnea 192  
COPD and daily living and experience 44  
COPD and experience and nursing 51 Nr. 7, 9 
COPD and experience and caring 11  
COPD and experience and dyspnea 116  
COPD and dyspnea and nursing 75  
COPD and dyspnea and caring 12  

 
Sökord i CINAHL Antal träffar Valda artiklar 
COPD 3002  
COPD and nursing 322  
COPD and caring 27  
COPD and dyspnea 417 Nr. 5 
COPD and daily living and caring 0  
COPD and daily living and nursing 13  
COPD and daily living and dyspnea 36  
COPD and daily living and experience 8  
COPD and experience and nursing 25  
COPD and experience and caring 3  
COPD and experience and dyspnea 29  
COPD and dyspnea and nursing 41 Nr.8 
COPD and dyspnea and caring 2  

 
Figur 1. Presentation över sökning med databas, sökord och antal träffar. Sökningen är utförd 
mellan 2008-03-27 och 2008-04-11. 

Urval 
Både artiklar med kvantitativ och kvalitativ metod fokuserades i urvalet. Artiklarna skulle vara 
primärkällor, vilket innebär att studiernas datamaterial inte baserades på tidigare forskning 
utan författaren av artikeln också är forskaren till studien (Polit & Hungler, 1999).  Artiklarna 
skulle vara vetenskapliga och peer-reviewed. Detta betyder att en eller flera utomstående 
forskare som inte känner författarna har gått igenom artiklarna och godkänt dem (Polit & 
Hungler, 1999). Alla artiklarna var grundade på antingen patienters eller sjuksköterskors syn 
på omvårdnaden vid andningssvårigheter hos patienter med KOL, vilket var relevant för 
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studiens syfte. Språket i artiklarna var skrivna på engelska eller svenska och var publicerade 
mellan år 1998 och 2008. 
 
Till en början startades urvalet med att titlarna granskades efter sökning med relevanta 
sökkombinationer. Vid lämpliga titlar lästes artiklarnas abstracts. Artiklar utan abstract valdes 
bort. Innehöll abstractet användbar information till den kommande studien skaffades artikeln i 
fulltext och lästes igenom. Vissa artiklar fanns tillgängliga i databaser och några fick beställas 
via biblioteket. Hela 152 abstracts lästes och av dessa inhämtades 17 artiklar i fulltext. Nio 
artiklar av dessa kunde svara på frågeställningarna för studien och användes därför (Se Bilaga 
2).  

Analys 
Datamaterialet analyserades med utgångspunkt från Friberg (2006). De vetenskapliga 
artiklarna numrerades från 1-9. De lästes upprepade gånger av författarna enskilt för att få en 
uppfattning om helheten. Framträdande delar i resultaten som var relevanta till studiens 
frågeställningar identifierades. En sammanställning gjordes av de olika resultaten i artiklarna i 
form av stödord på svenska. Genom att söka efter likheter och skillnader kunde tre teman 
urskiljas. Datamaterialet granskades åter och citat som belyser respektive tema valdes. Under 
varje tema särskiljdes patienternas respektive sjuksköterskornas perspektiv för att logiskt 
presentera likheter och skillnader i resultaten.  

Etiska aspekter 
Enligt Medicinska forskningsrådet (2000) är den etiska trovärdigheten viktig för att 
slutresultatet i studien skall kunna beaktas. Genom att inte fabricera eller plagiera material utan 
att korrekt återge andra forskares resultat kan god forskningsetik upprätthållas. Detta är 
mycket vikigt vid en litteraturstudie då resultatet helt och hållet baseras på tidigare gjorda 
studier (Polit & Hungler, 1999). Alla studier som använts har varit godkända av en etisk 
kommitté. Detta styrker att de tidigare studierna följer godhetsprincipen, respekt för individer, 
principen att inte skada samt rättviseprincipen (Medicinska forskningsrådet, 2000). I samtliga 
vetenskapliga artiklar som användes i resultatet uppgav författarna att studien var godkänd 
enligt respektive lands etiska regler. 
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RESULTAT 

Ur det analyserade datamaterialet framstår tre teman som svarar på hur sjuksköterskor kan 
underlätta vid andningssvårigheter för patienter med sjukdomen KOL. Dessa teman är 
kontinuerligt utbyte av kunskaper, spara på patientens krafter samt ge stöd och trygghet. Inom 
varje tema presenteras resultatet utifrån patienters respektive sjuksköterskors syn.  

Kontinuerligt utbyte av kunskaper 
Med kontinuerligt utbyte av kunskaper menas det kunskapsutbyte som sker mellan patienter 
och sjuksköterskor i omvårdnaden. Det sker oftast genom samtal mellan parterna och är något 
som bör ske kontinuerligt genom hela sjukdomens förlopp. Samtal som i samband med 
omvårdnaden handlar om planering av utförandet. Även samtal inriktade på kunskap och 
utbildning. 
 
Ett av de största hindren för patienter med KOL är upplevelsen av brist på kunskap (Robinson, 
2005; Addington-Hall, et al., 2005; Fraser, Kee, & Minick, 2006). Patienter vill ha kunskap 
om varför de fick sjukdomen, hur den påverkar andningen och hur framtiden kommer att se ut. 
Det är en förutsättning för att patienterna ska kunna få möjlighet att behålla kontrollen över sitt 
liv (Kirkevold & Lomborg, 2005; Robinson, 2005; Fraser, et al., 2006). Patienterna önskar 
individuellt anpassad information och att den är lättförståelig. De upplever ibland att de inte 
får raka svar utan information undanhålles mer eller mindre avsiktligt (Robinson, 2005; Fraser, 
et al., 2006). En patient berättar att sjukvårdspersonalen troligtvis inte vågar berätta om dennes 
prognos (Robinson, 2005).  
 
”I can handle it better if I know what I am fighting. It’s the not knowing that drives me crazy. 

The knowing I can deal with” (Robinson, 2005, s.42) 
 
Att ha kontroll över sjukdomen KOL innefattar till stor del att på ett bra sätt kunna handskas 
med andningssvårigheter och andnöd. Det blir en stor del av patienternas vardag att kunna 
undvika andnöd. Kunskap om sjukdomen och hur den fungerar kan hjälpa patienter att tidigt 
identifiera symtom på andnöd och därmed förhindra eller reducera dess svårighetsgrad. För att 
minska risken för andnöd behöver patienterna kunskap om praktiska åtgärder. Dessa ska vara 
individuellt anpassade och patienterna ska veta varför och hur åtgärderna används (Fraser, et 
al., 2006).  
 
Många patienter kommer med tiden på hur de bäst kan häva sin andnöd och reducera de 
känslor av skräck som uppkommer. Patienten upplever att genom att få information om hur 
andnöd kan hävas med farmakologiska och icke-farmakologiska åtgärder kan denne välja det 
som passar bäst och känns mest tryggt (Robinson, 2005; Fraser, et al., 2006). Patienterna som 
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använder medicinskteknisk utrustning efterfrågar speciell information för att kunna känna sig 
trygga i handhavandet av utrustningen (Robinson, 2005). 
 
Kunskap och kontroll är starkt sammankopplat. En patient i en studie av Fraser, et al. (2006) 
beskrivs att bara en mindre justering i medicinerna kan få denne att tappa all kontroll över sin 
situation. Patienten hade önskat att få ordentlig information om varför detta gjordes och vilka 
konsekvenser det gav. Att ha kontroll över sitt liv gör även att stressen över att drabbas av 
andningsbesvär minskar. 
 
”She has got me organised and now i understand how the disease works. As a result I have 

had a good summer. It makes me feel more resilient” (Robinson, 2005, s. 42) 
 
Patienter beskriver att de hellre pratar med någon utanför familjen om sin sjukdom, med någon 
som kan svara på frågor om vad sjukdomen innebär och vad som kommer att ske i framtiden 
(Robinson, 2005; Jonsdottir, 1998). Patienter vill ha en person som de känner sig trygga med 
och som på ett individuellt anpassat sätt kan förklara hur mediciner och medicinteknisk 
utrustning används (Kirkevold & Lomborg, 2005; Robinson, 2005). Utbytet av information 
mellan sjuksköterskor och patienter behövs för att sjuksköterskorna ska kunna planera en så 
bra vård som möjligt (Kirkevold & Lomborg, 2005; Robinson, 2005). Genom att 
sjuksköterskorna lyssnar på patienterna och visar respekt kan en bättre vårdrelation skapas 
(Kirkevold & Lomborg, 2005).  
 
Sjuksköterskor anger att kommunikation med patienter är mycket betydelsefull. Många 
sjuksköterskor tycker att information till patienter med KOL är något som ska prioriteras för 
att utveckla patienters kunskap. Innan information ges kan sjuksköterskorna kontrollera 
patienternas kunskapsnivå för att få reda på vad som ska kompletteras. Vid kontakt med 
patienter är det viktigt att vid varje möte utvärdera vad dessa kan. En sjuksköterska berättar till 
exempel att hon alltid kontrollerar patienterna vid inhalation första gången. Detta kan kopplas 
till vilken fas patienterna är i och vad som kan hända härnäst. Detta bidrar till ständigt ökad 
kunskap hos patienterna och mötet blir effektivt (Lundh, Rosenhall & Törnkvist, 2006). 
 
Att använda olika hjälpmedel som bilder och modeller anses underlätta för sjuksköterskor vid 
patientundervisning. Målet med undervisningen är att patienterna får så pass mycket kunskap 
om sin situation så de ska kunna fatta långsiktiga och snabba beslut (Lundh, et al., 2006). 
 
Då rökstopp är avgörande för den framtida hälsan prioriterar många sjuksköterskor att 
informera om hur rökning skadar samt varför det är viktigt att sluta. Sjuksköterskor pekar här 
på vikten av att fånga upp patienterna med stödjande samtal för att minimera deras 
skuldkänslor. Det är något som ofta förekommer hos patienter som nyss fått diagnosen. 
Sjuksköterskorna hjälper till med förslag om förändringar i samspel med patienterna men 
ibland krävs en envägskommunikation och en sjuksköterska beskriver: 
 
”I say, ’You must stop smoking!’ That´s all there is to it. ‘If you stop smoking, the course of 
the disease will come to a halt, but if you continue to smoke, the disease will continue’. I think 
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that people should be aware of this, because this is the honest truth” (Lundh, et al., 2006, s. 
242)  

Spara på patientens krafter 
Både patienter med KOL och sjuksköterskor är överens om att andningssvårigheter är en 
avgörande faktor i vardagen. Under detta tema beskrivs det hur patienter kan påverka sin 
andning genom planering av vardagen. Sjuksköterskor kan på många sätt stödja patienter 
genom att informera och planera omvårdnaden (Kirkevold & Lomborg, 2005; Hu & Meek, 
2005).    
 
Patienter med sjukdomen KOL anser att andningssvårigheterna påverkar det dagliga livet 
negativt (Jonsdottir, 1998; Hu & Meek, 2005). Aktiviteter begränsas allt mer efter hand som 
sjukdomen försämras. Andningsbesvären blir allt värre och även mindre ansträngningar kan 
framkalla andnöd. Initialt kan det handla om att det är ansträngande att gå upp för trappor och i 
senare skeden påverkas all fysisk aktivitet (Jonsdottir, 1998). En patient beskriver: 
 
”Washing gets you breathless…the thought of it is enough to give me a nightmare” (Robinson, 
2005, s.40) 
 
Patienter önskar sjuksköterskor som är lugna och arbetar i en takt anpassad efter patienternas 
förmåga. Patienter upplever att sjuksköterskor som lyssnar och anpassar arbetet efter dennes 
önskemål bidrar till minskad andnöd, eftersom omvårdnaden då bättre kan anpassas efter hur 
individen mår (Kirkevold & Lomborg, 2005). Patienterna anger att det är en klar fördel när 
samma personal hjälper dem regelbundet. Miljön runt patienterna ska vara lugn och de vill 
känna sig trygga samt förstådda av den som hjälper till (Lomborg, Bjørn, Dahl & Kirkevold, 
2005).  
 
”That’s not good when they start hovering over you…It doesn’t work…They start to say, ‘Do 

this, do that’…When they start that, I get irritated, because they have no idea what that person 

is going through” (Fraser, et al., 2006, s. 553) 
 
Något som patienter med KOL kämpar för i dagliga livet är att behålla sin självständighet. Att 
behöva ta emot hjälp med det mesta gör att patienterna ibland känner sig frustrerade över 
bristen av kontroll (Robinson, 2005; Lomborg, et al., 2005).  
 
Många patienter vill kunna sköta sig själva men andningsbesvären hindrar dem. Det blir en 
balansgång mellan att sköta sig själv och undvika andnöd. En man berättar att han inte längre 
kan gå ut med en full soptunna men han vill ändå hämta den tömda tunnan. Även om det tar 
lång tid och proceduren innehåller pauser känner han stor tillfredställelse att klara detta 
(Fraser, et al., 2006). Att få chansen att utföra fysiska handlingar i den mån det är möjligt 
samtidigt som sjuksköterskorna finns som stöd upplevs som viktigt för livskvaliteten 
(Robinson, 2005; Fraser, et al., 2006). Ibland upplever dock patienter att omgivningen kräver 
för mycket av dem eftersom andningssvårigheter inte alltid syns (Jonsdottir, 1998).  
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I omvårdnadsarbetet är pauser nödvändiga och det ger patienter en chans att återhämta 
andningen och återfå krafterna samt undvika andnöd. Pauserna kan ibland ses som onödiga om 
patienterna inte får pausa tillräckligt länge för att hämta andan. Pauserna kan också förstöras 
genom att sjuksköterskorna samtalar med patienterna under tiden. Onödiga samtal kan leda till 
att återhämtningen tar längre tid då patienterna känner sig skyldiga att delta i samtalet 
(Kirkevold & Lomborg, 2005; Lomborg, et al., 2005). 
 
Sjuksköterskor anser att planering av utförandet är mycket viktigt vid omvårdnaden av 
patienter med KOL (Kirkevold & Lomborg, 2005). Patienter med sjukdomen KOL tar längre 
tid att vårda än många andra patientgrupper. Erfarna sjuksköterskor är ofta bättre på att läsa av 
helheten runt patienterna medan oerfarna sjuksköterskor är mer inriktad på att lösa uppgiften. 
Oerfarna sjuksköterskor har ofta mindre förmåga att anpassa sig till patienternas plötsliga 
förändringar i andningen (Lundh, et al., 2006, Robinson, 2005). 
 
Sjuksköterskor som arbetar med denna patientgrupp betonar vikten av att ha ordning och reda 
runt patienterna. När patienterna ska duscha behöver badrummet vara utrymt på föremål som 
kan vara i vägen. En plan ska finnas för hur rullstol och eventuell syrgas ska placeras. 
Sjuksköterskor poängterar vikten av att reducera avbrott genom att förbereda allt material som 
kan behövas (Kirkevold & Lomborg, 2005). Tid ska finnas för eventuella pauser så att 
patienterna ska kunna hämta andan (Kirkevold & Lomborg, 2005; Lomborg, et al., 2005). 
 
Sjuksköterskor eftersträvar en lugn och trygg arbetsmiljö eftersom det då är lättare att bedöma 
patienterna och dess andning. Sjuksköterskor betonar att det är betydelsefullt att hålla sig till 
endast de moment som ska genomföras för stunden. Att samtala om saker i onödan, undervisa, 
ge mediciner eller på annat sätt avleda uppmärksamheten kan leda till att patienterna får 
andnöd (Kirkevold & Lomborg, 2005).    
 
En bra omvårdnadsplan är viktig runt patienterna för att god omvårdnad ska uppstå. 
Sjuksköterskorna ska därför med hjälp av sina tidigare erfarenheter arbeta fram en plan runt 
patienterna där det är viktigt att vara öppen för patienters önskemål samt ny kunskap från 
forskning (Kara, 2007). 

Ge stöd och trygghet 
Sjukdomen KOL är en långsam progressiv sjukdom som sakta tar ifrån patienterna de fysiska 
resurserna. Processen att långsamt förlora kontrollen över sin kropp och sitt liv är emotionellt 
påfrestande (Robinson, 2005; Jonsdottir, 1998). Både sjuksköterskor och patienter framhåller 
att andningssvårigheterna är något som formar patienternas liv. Både patienternas fysiska 
aktivitet och psykiska status påverkar andningen (Kirkevold & Lomborg, 2005). Det är något 
som görs bland annat genom att sjuksköterskor förmedlar trygghet och stöd. 
 
De första känslorna som dyker upp hos patienter med diagnosen KOL är skuld. Många 
patienter anser att de orsakat sjukdomen själva genom rökningen (Lundh, et al., 2006; 
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Kirkevold & Lomborg, 2005; Robinson, 2005; Jonsdottir, 1998; Fraser, et al., 2006). I och 
med denna skuld och förlusten de upplever som resultat av andningsbesvären leder till att 
många patienter blir deprimerade (Robinson, 2005; Jonsdottir, 1998). Den psykiska hälsan 
påverkas även negativt av kunskapsbrist som i vissa fall visar sig vara mycket omfattande 
(Robinson, 2005). En studie visar att 44 % av patienterna inte visste att de kunde dö av sin 
sjukdom förrän de bara hade några dagar kvar att leva (Addington-Hall, et al., 2005).  I takt 
med sjukdomens förlopp känner patienterna en allt större klyfta mellan sig själv och resten av 
världen. Patienterna upplever att varken familj, vänner, arbetskamrater eller sjukvårdspersonal 
förstår dem. Det är svårt för dem att förklara hur de känner sig och de beskriver sjukdomen 
som tyst (Jonsdottir, 1998). 
 
Vid andningssvårigheter framträder vissa symtom men dessa framkommer bara när patienterna 
har svårare andnöd. Genom att berätta hur det känns för personer i omgivningen kan 
patienterna få mer förståelse och hjälp (Lomborg, et al., 2005). Många patienter efterfrågar 
därför hjälp till ett forum där de kan prata med andra patienter om sjukdomen (Robinson, 
2005).   
 
En stor bidragande faktor till social isolering för denna patientgrupp är att de inte känner sig 
som en del av samhället längre när de inte kan arbeta. Många patienter isoleras i hemmet och 
anledningen till detta har två förklaringar. Den ena uppkommer när patienterna är påverkade 
av andningen så det är omöjligt att ta sig ut. Detta på grund av att de fysiska resurserna inte 
räcker till. Den andra är mer självvalt då patienterna föredrar att isolera sig i hemmet för att 
undvika att hamna i situationer där andnöd kan uppkomma (Robinson, 2005; Jonsdottir, 1998; 
Addington-Hall, et al., 2005). Patienterna upplever att de hela tiden balanserar på en skör tråd 
mellan att kunna hantera sin andning och att drabbas av andnöd (Lomborg, et al., 2005). En 
patient beskriver:   
 
”When you have an attack, then you only think about getting air or breathing. And then I just 

think that it will go one way or the other. You couldn’t care less about which way it goes as 

long as it goes one way. It’s unbearable” (Lomborg, et al., 2005, s 268)  
 
Många patienter känner av det höga tempot i vården. Patienterna är medvetna om att de är en 
grupp som tar lång tid på sig. Denna stress gör att patienter pressar sig själva för hårt för att 
inte ta så mycket tid från sjuksköterskorna. Det leder ofta till ökade andningsbesvär och 
proceduren tar istället längre tid (Lomborg, et al., 2005). Störande moment som att 
sjuksköterskorna börjar prata om icke relevanta saker eller springer iväg under 
omvårdnadsarbetet, kan leda till inre stress hos patienterna som resulterar i andnöd (Kirkevold 
& Lomborg, 2005). 
 
Patienter med KOL behöver få hjälp med mycket i det senare skedet av sjukdomen. Att vara 
beroende av andra upplevs ofta som förnedrande för patienterna. Därför är det betydelsefullt 
med en god relation till sjuksköterskorna för att det ska kännas så bra som möjligt. 
Sjuksköterskorna kan få omvårdnaden att kännas mer naturlig om de arbetar avslappnat men 
professionellt (Kirkevold & Lomborg, 2005; Robinson, 2005; Jonsdottir, 1998; Lomborg, et 
al., 2005; Fraser, et al., 2006).  
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Sjuksköterskor är medvetna om de stora kvalen patienterna har som är förenat med sjukdomen. 
Därför är det av avgörande betydelse att skapa en god relation med patienterna där det finns 
utrymme för samtal kring dessa kval. I samtalet med patienterna kan sjuksköterskorna få 
patienterna att känna mindre skuld för sjukdomen och få dem att acceptera sin sjukdom. 
Sjuksköterskor ser det som en naturlig uppgift att försöka inge hopp och uppmuntra positiva 
initiativ hos patienterna (Lundh, et al., 2006).  
 
”My role in the treatment of COPD is to be a source of security when the patients feel 

uncertain and to assure them that there is hope. I try to find opportunities instead of 

obstacles” (Lundh, et al., 2006, s. 241)  
 
Sjuksköterskorna betonar att en bra stämning ska infinna sig mellan sjuksköterskan och 
patienten för att god kommunikation ska uppnås. Samtalsmiljön ska leda till att patienterna 
känner sig trygga och har möjlighet att ställa frågor (Lundh, et al., 2006; Kirkevold & 
Lomborg, 2005). 
 
I omvårdnaden är sjuksköterskor enade om vikten av att underlätta för patienterna med 
andningssvårigheter då det är svårt att acceptera att ta emot hjälp. Detta görs genom att visa 
respekt för patienterna samt att sjuksköterskorna i största möjliga mån undviker pinsamma 
situationer. När patienterna kämpar med att se till att andningen är kontrollerad är det upp till 
sjuksköterskorna att till exempel se till att handduken skyler patientens kropp i de situationer 
den bör göra det (Kirkevold & Lomborg, 2005; Jonsdottir, 1998).  
 
Förutom att hjälpa patienterna med tankar kring sjukdomen i stort behövs ett stort stöd när det 
kommer till andningssvårigheterna hos patienterna. Sjuksköterskor tycker att det i deras roll 
ingår att inge trygghet. Trygghet i den bemärkelsen att patienterna inte ska känna sig ensamma 
och utelämnade när de har tankar och frågar kring sin andning. Vid handhavandet av 
medicinteknisk utrustning är det sjuksköterskornas ansvar att se till att patienterna känner sig 
trygga med detta (Kirkevold & Lomborg, 2005).   

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa hur sjuksköterskor kan underlätta vid 
andningssvårigheter för patienter med sjukdomen KOL med utgångspunkt från både patienters 
önskemål och sjuksköterskors erfarenheter. Genom att belysa både patienternas och 
sjuksköterskornas perspektiv gavs en bättre helhetsbild av området. Det var något som 
upptäcktes under den första sökningen då mycket av tidigare forskning pekar på vikten av 
samspelet mellan sjuksköterskor och patienter vid sjukdomen KOL. Att använda Fribergs 
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(2006) metod för litteraturstudier gjorde att arbetet var lätt att strukturera upp. Modellen för 
arbetsgången stämde bra in med tanke på denna studies syfte (Se bilaga 1). Genom att göra 
litteraturstudien i form av en litteraturöversikt så kunde artiklar med både kvalitativ och 
kvantitativmetod användas. Genom användandet av artiklar med båda metoderna så kunde 
många av de svagheter som uppstår vid en singelmetodsstudie undvikas (Polit & Beck, 2006). 
 
Studien skulle även kunna besvaras genom kvalitativa interjuver av patienter och 
sjuksköterskor. Dock hade en sådan studie krävt ett etiskt godkännande från den Regionala 
etikprövningsnämnden vilket det inte fanns tid för inom studies ramar (Regionala 
etikprövningsnämnden, 2008).  
 
Sökningen genomfördes med hjälp av en rad kombinationer sammansatt av sex sökord som 
ansågs relevanta för att finna svaret på frågeställningarna. Genom att kombinera två eller tre av 
dessa sökord åt gången gav det ett hanterbart antal träffar. Dessa kombinationer används för 
sökningar efter artiklar i de två databaserna Cinahl och Pubmed. Vid början av arbetet med 
sökning i de två databaserna upptäcktes att ett stort utbud fanns inom området för studien. 
Några av artiklarna som ingår i datamaterialet kunde hittas i båda databaserna vilket tyder på 
att det är relevant material. För att skapa tyngd i datamaterialet valdes artiklar äldre än tio år 
bort. Artiklar som var skrivna på andra språk än engelska och svenska valdes bort då 
språkkunskaper var ett hinder.  
 
Patienters upplevelser av att leva med KOL var det område som var mest beforskat. Studier 
som svarar direkt på denna studies syfte saknades så materialet som i huvudsak användes var 
antingen vinklat ur antingen sjuksköterskors eller patienters syn. Materialet som hittades var 
mer inriktat på brister i vårdandet av patienter med KOL och inte åtgärder. I artiklarna där 
brister i vårdandet framhölls fick en analys av dessa brister omformas till omvårdnadsåtgärder. 
Datamaterialet som formar studien bestod till slut av nio veteskapliga artiklar vilket var ett 
relativt litet antal. Det berodde på att en balans mellan artiklar som speglar de två perspektiven 
önskades uppnås och antalet artiklar som speglar sjuksköterskornas perspektiv var få till 
antalet.  
 
Artiklarna som valdes lästes både enskilt och gemensamt för att materialet skulle tolkas på ett 
så bra sätt som möjligt. Efter genomläsning av materialet flertalet gånger med fokus på 
resultatet skapades en bild av vilka teman i denna studie skulle bli. Artiklarnas resultat 
sammanfattades på svenska vilket kunde medföra informationsförluster då artiklarna inte 
översattes i sin helhet. Under varje tema placerades den analyserade textmassan som formade 
ett resultat som i sin helhet svarade på frågeställningarna.   

Resultatdiskussion 
Utifrån resultatet i studien och tidigare forskning sker här en diskussion som svarar på studiens 
syfte. Här presenteras inte patienter respektive sjuksköterskors åsikter separat utan en 
helhetsbild skapas. En helhetsbild som visar hur sjuksköterskor kan underlätta vid 
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andningssvårigheter för patienter med sjukdomen KOL med utgångspunkt i både patienters 
önskemål och sjuksköterskors erfarenheter.  
 
Sjuksköterskor möter patienter med KOL överallt inom sjukvården. Från det att de söker sig 
till vårdcentralen för sina symtom till att bli inlagd på en avdelning med svåra andningsbesvär 
och måste få hjälp med allt. Omvårdnaden är en stor central del i vården av patienter med KOL 
eftersom det inte finns något botemedel mot sjukdomen (Boyle & Locke, 2004). Under 
analysen av datamaterialet uppmärksammades tre teman, och dessa är tätt sammankopplade 
och kan i vissa fall smälta samman. Detta visar vikten av att alla tre delarna är lika viktiga och 
hur omvårdnaden måste baseras på alla tre delarna för att kunna fungera i stort. Arbetar 
sjuksköterskor enligt en metod där bara två av de tre temana ingår kommer omvårdnaden att 
bli sämre. Det på grund av att individens fulla behov inte tillgodoses. 
 
I omvårdnaden av patienter med andningssvårigheter behöver kommunikation mellan 
sjuksköterskor och patienter uppnås (Lundh, et al., 2006). Eriksson (2000) menar att grunden i 
omvårdnaden är kommunikationen och att det från början handlade om relationen mellan 
modern och barnet. Genom god kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter skapas en 
relation. Relationen ligger till grund för och är nödvändig i omvårdnaden. En god relation 
skapar sjuksköterskorna genom att visa sig intresserad av patienterna och deras situation. 
Sjuksköterskorna ska visa ett lugnt och professionellt beteende både i samband med 
information samt kroppslig omvårdnad.  
 
I en god relation byggs trygghet och tillförlitlighet upp mellan parterna. En god relation 
uppkommer också när patienterna märker att sjuksköterskorna tar till vara på vad patienterna 
känner och önskar. Då finns en trivsam miljö där patienterna känner sig fria till att kunna ställa 
frågor och berätta vad de känner. Trygghet för patienter med andningssvårigheter är en av de 
viktigaste komponenterna, eftersom andningssvårigheterna är starkt kopplade till oro. Något 
som visat sig under studiens gång är vikten av att patienterna får rätt information vid rätt 
tillfälle för att dessa ska känna välbefinnande (Boehmke, et al., 2006).  
 
För att informationen ska ge så god effekt som möjligt krävs trygghet och tillförlitlighet 
mellan parterna. Patienter önskar information om sin sjukdom då detta minskar både 
sjukdoms- och livslidandet (Eriksson, 1993). Sjuksköterskorna bör uppmärksamma hur 
mycket patienterna registrerar av den givna informationen, för att sedan kunna följa upp 
patienternas kunskapsutveckling under hela sjukdomsförloppet. Stor vikt bör även läggas på 
det omvända informationsflödet, det från patient till sjuksköterska. Sjuksköterskorna kan då 
forma omvårdnaden utifrån patienternas önskemål och behov. 
 
Det är tydligt att kunskap hos patienterna leder till en känsla av kontroll över sin sjukdom och 
därmed sitt liv (Robinson, 2005). Patienter med en livslång sjukdom känner en stor otrygghet 
när de inte vet vad som kommer ske i framtiden eller varför de mår som de mår. En acceptans 
för sjukdomen måste infinna sig och det är bara genom tillräckligt med kunskap detta kan ske. 
I och med en acceptans för sjukdomen kan patienterna lägga mer energi på att lära sig att 
handskas med sin andning (Fraser, et al., 2006) 
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Trygghet och tillförlitlighet mellan patienter och sjuksköterskor leder också till att den fysiska 
omvårdnaden blir bättre. Patienterna tillåter att hänge sig till någon de litar på och med god 
kommunikation kan de bästa lösningarna för att undvika andningssvårigheter hittas. Genom 
god omvårdnad underlättas patienternas vardag och det blir lättare att undvika andnöd (Lundh, 
et al., 2006; Eriksson, 1993). 
 
En stor del är arbetet runt patienternas psykiska hälsa och här spelar åter igen tryggheten och 
tillförlitligheten en stor roll. Patienterna upplever sina andningssvårigheter som mycket 
psykiskt påfrestande då tanken på att inte kunna få luft är mycket skrämmande (Lomborg, et 
al., 2005). Under dessa panikattacker ställs lidandet på sin spets då många patienter upplever 
stark dödsångest (Eriksson, 1993). Genom en god relation med sjuksköterskorna kan 
patienterna både få den information som krävs runt andningen och stöttning. Att leva med 
KOL kan för många kännas mycket betungande och det är då viktigt att ha en person utanför 
familjekretsen att tala med. 

Konklusion 
Denna studie visar på vikten av specifik omvårdnad av patienter med KOL. Eftersom varje 
patient är unik behöver sjuksköterskorna ha kunskaper om vad specifik omvårdnad innebär. 
Denna patientgrupp har ett stort behov av trygghet och tillförlitlighet. Sjuksköterskorna måste 
ha en bra helhetssyn över patienterna och dess vårdförlopp samt kontinuitet i uppföljningen. 
Det är lätt att förlora kontrollen av patienter med KOL eftersom de psykiska problemen gör att 
denna kan dra sig undan med sin sjukdom. Genom en god relation till patienterna skapas ett 
förtroende gentemot sjuksköterskorna vilket kan leda till ett samarbete mellan parterna. Detta 
samarbete gör det möjligt att patienterna kan leva i trygghet och känna sig mindre begränsad 
av sin sjukdom.  

Implikation 
Denna studie pekar på att forskning kring förhållandet mellan sjuksköterskors och patienters 
erfarenheter av omvårdnaden ibland skiljer sig åt. Vidare forskning i form av empiriska studier 
bör göras i form av intervjuer av både sjuksköterskor och patienter. Dels intervjuer med 
patienter där det framkommer hur de vill bli bemötta och vårdade. Intervjuerna med 
sjuksköterskor bör inriktas på vad de anser är god omvårdnad av patienter med KOL. Viktigt 
med dessa två studier är att ta reda på hur det skiljer sig i erfarenheterna för att minska den nu 
befintliga klyftan.  
 
Med tanke på vikten av att sjuksköterskor måste kunna den specifika omvårdnaden av 
patienter med KOL måste det vara känt i yrkesgruppen. Forskning som kartlägger den 
nuvarande kunskapsnivån hos allmänsjuksköterskor skulle kunna utgöra en bas för att 
identifiera eventuella behov. Inom framtida forskning skulle det även vara intressant att 
undersöka hur information om specifik omvårdnad av patienter med KOL skall spridas vidare i 
yrkesgruppen.      
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Bilaga 2.  

Översikt av artiklar som resultatet grundas på. 
Art. 
Nr. 

Tidskrift/år Författare Titel Metod/Syfte 

1. Journal of 
Advanced 
Nursing, 2006 

Lundh, L 
Rosenhall, L 
Törnkvist, L 

Care of patients with 
chronic obstructive 
pulmonary disease in 
primary health care 

Kvalitativ metod. 
 
Att beskriva sjuksköterskors 
erfarenhet av att vårda patienter 
med KOL. 

2. Nordic College of 
Caring Sciences, 
2005 

Lomborg, k 
Kirkevold, M 

Curtailing: handling the 
complexity of body care in 
people hospitalized with 
severe COPD 

Kvalitativ / kvantivativ metod. 
 
Att beskriva det komplexa 
mönstret i samband med 
kroppsvård av patienter med 
svår KOL.  

3. Nursing Times, 
2005 

Robinson, T Living with severe hypoxic 
COPD: the patients´ 
experience 

Kvalitativ metod 
 
Att beskriva erfarenheterna av 
att leva med svår KOL. 

4. Nursing Science 
Quarterly, 1998 

Jonsdottir, H Life Patterns of People 
With Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease: 
Isolation and Being Closed 
In 

Kvalitativ metod 
 
Att beskriva patientens 
erfarenhet att leva med 
sjukdomen KOL. 

5. Palliative 
medicine, 2005 

Addington-
Hall, J 
Edmonds, P 
Elkington, H 
White, P 

The healthcare needs of 
chronic obstructive 
pulmonary disease patients 
in the last year of life. 

Kvantitativ metod 
 
Att kartlägga behovet av vård 
hos patienter med KOL. 

6. Journal of nursing 
and healthcare of 
Chronic Illness, 
2007 

Kara, M Using the Roper, Logan and 
Tierney model in care of 
people with COPD. 

Kvantitativ metod 
 
Att jämföra en experimentell 
omvårdnadsmodell med en 
befintlig i omvårdnaden av 
patienter med KOL. 

7. Journal of 
Advanced 
Nursing, 2004 

Lomborg, K 
Bjørn, A 
Dahl, R 
Kirkevold, M 

Body care experienced by 
people hospitalized with 
severe respiratory disease. 

Kvalitativ/ Kvantitativ metod. 
 
Att beskriva erfarenheterna hos 
vårdpersonal i kroppsvård av 
patienter med KOL. 

8. Heart and lung, 
2005 

Hu, J 
Meek, P 
 

Health-related quality of 
life in individuals with 
chronic obstructive 
pulmonary disease. 

Kvantitativ metod 
 
Att beskriva symtom hos 
patienter med KOL relaterat till 
livskvalitet. 

9. Journal of 
advanced nursing, 
2006 

Fraser, D.D. 
Kee, C.C 
Minick, P. 

Living with chronic 
obstruktive pulmonary 
disease: 
insiders´perspectives. 

Kvalitativ metod 
 
Att beskriva hur det är att leva 
med sjukdomen KOL. 

 


