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Sammanfattning Patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) upplever 

ofta oro relaterat till dyspné. Syftet med studien var att undersöka 

vilka icke-farmakologiska åtgärder som kan vidtas för att lindra 

patienters oro relaterat till dyspné vid KOL.  En litteraturstudie 

genomfördes där vetenskapliga artiklar granskades och 

sammanställdes. Resultatet visade att det finns ett flertal icke-

farmakologiska åtgärder så som andningstekniker, fysisk träning, 

avledning, nutrition och kommunikation som sjuksköterskan kan 

undervisa och informera om för att lindra oro relaterad till dyspné. 

Åtgärderna bör vara individanpassade, eftersom varje patient är 

unik. Sjuksköterskan bör själv eller tillsammans med andra 

vårdinstanser försäkra sig om att patienten får den information och 

utbildning om sin sjukdom som krävs för att lindra patientens oro i 

möjligast mån. Informationen och utbildningen bör vara 

omfattande, för att patienten ska kunna finna de strategier och 

hjälpmedel som hjälper just dem vid oro. 

Lungrehabiliteringsprogram visade sig vara av betydelse för 

patienternas möjlighet att finna strategier för att lindra oro 

relaterad till dyspné. Ytterligare forskning men även utbildning av 

sjuksköterskor behövs angående specifika icke-farmakologiska 

åtgärder som kan lindra oro relaterad dyspné. Det behövs även 

forskning om vilka icke-farmakologiska åtgärder som bör ingå i ett 

lungrehabiliteringsprogram.  
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Abstract Patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) often 

experience anxiety related to dyspnea. The purpose of this study 

was to investigate the non-pharmacological interventions that can 

be performed to alleviate patients' anxiety related dyspnea. A 

literature review was conducted and scientific articles were 

reviewed and summarized. The results showed that there are 

several non-pharmacological interventions that nurses can 

conduct to relieve anxiety related dyspnea, such as breathing 

techniques, physical exercise, diversion, nutrition and 

communication. Every patient is unique and therefore should the 

nurse interventions be individualized. It is the nurse task together 

with other health care professionals to ensure that the patients 

receives and understands the information that is given. The 

information and education should be extensive so that the patient 

will be able to find the right strategies that will help 

them to alleviate their anxiety. Pulmonary rehabilitation programs 

proved to be of great importance to patients' ability to find 

strategies to relieve anxiety related to dyspnea. Further research 

and education to nurses are needed on specific non- 

pharmacological interventions that can relieve anxiety related 

dyspnea. Research is also needed on which non-pharmacological 

interventions that should be part of a pulmonary rehabilitation 

program.   
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Inledning  

År 2004 uppskattade World Health Organization [WHO] (2011) att ungefär 64 

miljoner av världens befolkning hade kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Antalet 

patienter med KOL relaterade dödsfall bedöms att öka med 30 % de kommande 10 

åren, om inga insatser sätts in för att minska människors exponering av tobaksrök 

(WHO, 2011). Enligt Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund (2009) var KOL den fjärde 

vanligaste dödsorsaken i världen. Cirka 400 000 av Sveriges befolkning, över 50 år 

har KOL. Av dessa beräknas endast 60 % vara diagnostiserade, vilket innebär att 

sjukdomen är underdiagnostiserad (Ericson & Ericson, 2008; Tunsäter, 2012). 

Mörkertalet gör det därför svårt att uppskatta antalet personer som har KOL (Hjärt- 

och Lungsjukas Riksförbund, 2009). 

 

De samhällsekonomiska kostnaderna ökar med sjukdomens svårighetsgrad (Jonsson et 

al., 2002). Beräkningar visar att 42 % motsvarar kostnader för behandlingar och 

sjukhusbesök, medan de övriga 58 % beräknas vara indirekta kostnader, såsom 

sjukskrivningar. De största kostnaderna gällande vård och behandling är inläggningar 

på sjukhus till följd av KOL-sjukdomens komplikationer, som till exempel kraftig 

försämring i form av dyspné (ibid.). 

 

Patienter med KOL upplever större oro på grund av sin sjukdom, jämfört med 

patienter med vissa andra kroniska sjukdomstillstånd (Maurer et al., 2008). Oro som 

inte är uppmärksammad och därmed inte behandlad kan påverka patientens psykiska 

och fysiska hälsa, vilket kan leda till större vårdbehov (ibid.). Enligt sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan tillgodose både patientens basala och 

specifika omvårdnadsbehov, gällande bland annat de fysiska, psykiska och sociala 

behoven (Socialstyrelsen, 2005), vilket medför att omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

ska vidta relevanta omvårdnadsåtgärder med utgångspunkt från den specifika 

individens behov såsom vid KOL. 

 

 

Bakgrund 

Personcentrerad vård  

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] (2010a) ska sjuksköterskan ha ett 

personcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att inte bara se till patientens fysiska 

behov utan också till de andliga, sociala, existentiella och psykiska behoven. 

Utgångspunkten för personcentrerad vård är att sätta den enskilde personen framför 

sjukdomen. Det är viktigt att sjuksköterskan respekterar och bekräftar patientens 

upplevelse och tolkning av sin hälsosituation. De behov som patienten uttrycker är lika 

viktiga som de behov som hälso- och sjukvården uppmärksammar. Personcentrerad 

vård anses vara likställt med god omvårdnad och humanistisk vård (ibid.). 

 

 

KOL 

KOL är en irreversibel inflammation i bronkiolerna, vilket medför att diametern i 

bronkiolerna minskar och därmed minskas även möjligheten till luftgenomströmning 

(Henoch, 2009). Eftersom kvinnor har lägre lungkapacitet utvecklar de symptom på 
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KOL tidigare än män (Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 2009). Dessutom är 

kvinnor känsligare för tobaksrök, vilket medför att sjukdomen utvecklas snabbare. När 

en patient diagnostiseras med KOL, bestäms även vilket av de fyra sjukdomsstadierna 

som patienten befinner sig i, vilket grundar sig på patientens forcerade exspiratorisk 

volym (FEV) (Tunsäter, 2012). Det finns fyra olika stadier som anger sjukdomens 

svårighetsgrad, där stadie 1 är preklinisk och stadie 4 svår KOL (Skoogh & Larsson, 

2006). Däremot kan en patients förmåga att gå inte enbart värderas med utgångspunkt 

från FEV (Emtner, Arnardottir, Hallin, Lindberg & Janson, 2007). Ju länge sjukdomen 

fortskrider desto fler och värre blir symptomen (Tunsäter, 2012). 

 

Dyspné är vanligt förekommande vid KOL och enligt Nationalencyklopedin [NE] 

(u.å) definieras dyspné som andnöd och andfåddhet. Andnöd och andfåddhet 

förekommer normalt i samband med ansträngning, men vid exempelvis KOL, kan det 

även förekomma i vila (NE, u.å; Tunsäter, 2012) 

 

För en patient med KOL kan 20 % av kroppens energi gå åt till bara andningen, 

emedan motsvarande för en frisk person är cirka 3 % (Hjärt- och Lungsjukas 

Riksförbund, 2009). Den omfattande energiförbrukningen medför att det förekommer 

att patienter med KOL ofrivilligt går ner i vikt. En del är så trötta på grund av 

andningen att de inte orkar äta, vilket ytterligare bidrar till viktminskningen. Patienter 

med KOL som dessutom är underviktiga har lägre FEV än de som är normal- eller 

överviktiga (Hallina et al., 2007; Hallina, Koivisto-Hurstib, Lindberga, & Janson, 

2006). Till följd av undervikten ökar risken för att deras hälsotillstånd akut kan 

försämras (Hallina et al., 2006).  

 

Läran om läkemedel och dess verkan kallas farmakologi ((NE, u.å). Den 

farmakologiska behandlingen vid KOL, inriktas främst på att förbättra 

luftgenomströmningen, bland annat genom bronkdilaterande läkemedel (Tunsäter, 

2012). När sjukdomen är långt framskriden och patienten har respiratorisk 

insufficiens, kan behandling med syrgas vara aktuell. De behandlingar som inte 

innefattar läkemedel kallas för icke-farmakologiska åtgärder. 

 

 

Oro 

Ängsla och oro är en naturlig del av livet på samma sätt som glädje (Ottosson & 

D'Elia, 2008). Oro påverkas även av patientens hälsa, sjukdomar, personlighet och 

miljö (Borge, Wahl & Moum, 2010). Personer kan uppleva oro på olika sätt, dels som 

rädsla och upprördhet, som är den psykiska delen av oro eller den fysiska såsom 

spänningar i kroppen (Ottosson & D’Elia, 2008). Oro kan även orsaka en ökning av 

kroppens energiförbrukning samt huvudvärk, sömnsvårigheter och 

koncentrationssvårigheter (Skärsäter, 2009). 

 

Oro orsakars oftast av en rädsla för att något hemskt kommer att hända och är en 

överlevnadsstrategi, som går ut på att förutse och upptäcka faror samt katastrofer 

(Ottosson & D’Elia, 2008). Det är vanligt att undvika det som orsakar oron, för att på 

så sätt undviks även det tänkta hotet. På kort sikt kan det vara en lättnad att undvika 

saker som framkallar oro, men på lång sikt kan det leda till att personen undviker allt 

fler aktiviteter och därmed inskränks deras sociala liv. Genom att vara förberedd kan 

patienten känna en viss kontroll över sin oro men den kan också skapa en motivation 
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till handling. Både oro och rädsla handlar om vad som kan hända i framtiden. Rädsla 

är lättare att ta på, lättare för andra personer att förstå, emedan oro är svårare att förstå 

och mindre synligt. Även om oro inte är lika lätt att identifiera, betyder det inte att 

oron är mindre verklig för den person som upplever den (ibid.)  

 

 

Oro relaterat till dyspné  

Många patienter med KOL upplever oro och i allmänhet mer oro än patienter med 

vissa andra kroniska sjukdomstillstånd som tillexempel cancer, AIDS och hjärt- och 

njursjukdomar (Hynninen, Pallesen & Nordhus, 2007; Maurer et al., 2008). Dyspné är 

starkt sammankopplat med symptom såsom oro och trötthet och är en psykisk 

upplevelse som ger upphov till både oro och rädsla (Borge et al., 2010; Henoch, 2009). 

Patenter kan uppleva oro i vardagliga situationer och till följd av det utlösa dyspné, 

som i sin tur ytterligare kan förvärra oron (Bailey, 2004; Henoch, 2009). Dyspné kan 

leda till konsekvenser som social isolering, eftersom det medför att olika aktiviteter 

undviks (Henoch, 2009). Andnöd är en subjektiv upplevelse, vilket innebär att endast 

individen själv kan avgöra hur omfattande den är. De patienter med KOL, som 

upplever oro, drabbas lättare av dyspné i samband med korta promenader, jämfört med 

de som inte uppger oro (Regvat, Žmitek, Vegnuti, Košnik & Šuškovic, 2011).  

 

 

Sjuksköterskans uppgift 

Enligt ICN:s etiska kod ingår det i sjuksköterskans profession att lindra lidande (SSF, 

2007) och eftersom oro kan anses vara ett lidande, kan sjuksköterskan vidta relevanta 

omvårdnadsåtgärder för att minska och förebygga oro. Det kroppsliga- och det 

själsliga lidandet är en del av livet, men det förekommer även onödigt lidande, vilket 

bör elimineras, emedan det oundvikliga lidandet bör lindras i möjligaste mån 

(Eriksson, 1994). Oro som inte behandlas, kan ge upphov till ökat fysiskt handikapp, 

förvärrad sjukdom och större vårdutnyttjande (Maurer et al., 2008). I ICN:s etiska kod 

beskrivs det att sjuksköterskan skall förebygga sjukdom (SSF, 2007) och därför kan en 

lindring av oron förebygga försämring av KOL. Sjuksköterskan är självständig i sitt 

yrkesutövande, men för en optimal vård av patienten krävs det ett samarbete mellan 

andra professioner och yrken inom hälso- och sjukvården, såsom att arbeta i team 

kring den specifika patienten med KOL (SSF, 2009). 

 

 

Problemformulering 

Patienter med KOL är en stor patientgrupp idag och beräknas att öka om inte 

exponeringen av tobaksrök minskar. Dyspné vid KOL orsakar ofta oro, vilket 

begränsar det dagliga livet på olika sätt. Sjuksköterskan har därför en viktig roll i att 

vara lyhörd för om en patient upplever oro och i så fall vidta relevanta 

omvårdnadsåtgärder för att lindra samt att förebygga ytterligare oro.  
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka icke-farmakologiska åtgärder som 

kan vidtas för att lindra oro relaterat till dyspné vid KOL 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Friberg (2006). 

 

Datainsamling 

Inledningsvis eftersöktes relevanta databaser med tanke på syftet, vilket resulterade i 

PubMed, SweMed+, CINAHL och PsycInfo. PubMed, SweMed+ och CINAHL är 

databaser som är direkt kopplade till omvårdnadsämnet, emedan PsycInfo är 

specialiserade på artiklar gällande psykologi, där även forskning om tillstånd som oro 

kan förekomma. Sedan valdes sökord relevanta för syftet och för att få optimala 

sökresultat översattes sökorden till MeSH i SweMed+ och PubMed, subject headings i 

CINAHL och thesaurus i PsycInfo, men även en frisökning genomfördes för att se 

ytterligare träffar (bilaga A:1). Inga relevanta artiklar hittades via PsycInfo, därför är 

inte PsycInfo med i sökordsöversikten.  

 

Inklusionskriterier var att artiklarna var publicerade år 2002 – 2012, skrivna på 

engelska, danska eller svenska och var orginalartiklar. Exklusionskriterierna var att 

artiklarna inte skulle inrikta sig på palliativ vård, informanter under 18, 

översiktsartiklar eller farmakologisk behandling. 

 

När en sökning var genomförd och ett överskådligt antal titlar erhållits, lästes samtliga 

igenom. De titlar som gav intryck av att vara relevanta, valdes för att därefter granska 

respektive abstrakt. I samband med granskningen av abstrakten, gallrades de artiklar 

bort som var irrelevanta för syftet. De artiklar som eventuellt var relevanta gick vidare 

till första urvalet. Efter en ny gallring, återstod artiklar som var relevanta för studiens 

syfte. De 12 artiklarna som var aktuella till det andra urvalet, kvalitetsgranskades med 

hjälp av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa respektive 

kvalitativa artiklar varav samtliga graderades med grad I, som innebar högsta kvalitet. 

Resultatartiklar som förekom i mer än en sökning redovisas endast en gång i 

sökhistoriken, de sökningar som gjordes men som inte gav något resultat redovisas 

inte heller i sökhistoriken (bilaga B:1). 

 

 

Databearbetning 

Av de 12 artiklar som valdes ut, var fyra kvalitativa och åtta kvantitativa. Artiklarna 

lästes först igenom enskilt och sedan tillsammans och därefter diskuterades innehållet 

och vilka delar som var relevanta för syftet. De relevanta delarna markerades i 

respektive artikel och därefter gjordes en gemensam översättning till svenska av de 

markerade delarna för att få en kort och lättförståelig översikt. Därefter identifierades 

områden som återkom i de olika artiklarna och de var lungrehabilitering, nutrition, 

musik, fysisk träning, kommunikation, information och undervisning. De olika 

områdena diskuterades och omformulerades till de rubriker som kom att användas i 

resultatet. Information och undervisning blev huvudteman för hela resultatet eftersom 
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samtliga av områdena var beroende av dessa, underteman blev kommunikation, 

avledning, andningstekniker, nutrition, fysisk träning och organiserad utbildning. 

Artiklarna samanställdes även i en artikelöversikt (bilaga C:1 – C:4 och D:1- D:2)  

 

 

Resultat 

Information och undervisning 

Kommunikation 

Det var betydelsefullt med god kommunikation mellan vårdgivare och patient för att 

lindra oro eller dyspné (Gardiner et al., 2009; Lomborg & Kirkevold, 2006; Vinther, 

2005; Willgoss, Yohannes, Goldbart & Fatoye, 2011). När sjuksköterskan frågade 

patienten om hur de upplevde sin sjukdom vid det aktuella tillfället och hur patienten 

önskade utföra och få stöd i samband med olika omvårdnadsmoment, upplevdes detta 

som positivt av patienten (Lomborg & Kirkevold, 2006). Syftet med frågorna var att 

sjuksköterskan inte skulle bilda sig en egen felaktig uppfattning om patientens 

tillstånd, men även för att patienten skulle känna att sjuksköterskan brydde sig och inte 

underskattade eller missade någonting viktigt gällande sjukdomstillståndet.  

 

Eftersom patienterna ska erhålla evidensbaserad information om sjukdomen bör hälso- 

och sjukvårdspersonal informera om sjukdomen och dess progress samt därefter 

besvara eventuella frågor (Gardiner et al., 2009). Informationen ska vara lättförståelig 

och ges så tidigt som möjligt, efter att KOL är diagnostiserad. Patienter vill veta olika 

mycket om sin sjukdom, vilket bör respekteras (Rodgers, Dyas, Molyneux, & Revill, 

2007). Patienter som inte till fullo förstått innebörden av vad sjukdomen innebar, 

tenderade att dra egna slutsatser (Gardiner et al., 2009; Rodgers et al., 2007). En annan 

risk var att de själva sökte information eller såg olika mönster i sin sjukdom, vilket 

medförde att de kunde få en felaktig bild av sjukdomen och dess symptom (Gardiner 

et al., 2009). De kunde exempelvis fått fel uppfattning om vad dyspnén innebar och 

dess förlopp, vilket kunde leda till onödig oro för exempelvis invalidisering. Känslor 

såsom hopplöshet kunde uppstå inför ett progressivt sjukdomsförlopp, eftersom de inte 

hade kännedom om de hjälpmedel som fanns att tillgå (ibid.). 

 

Det förekom att patienterna hade svårigheter att identifiera oro, eftersom symptomen 

vid KOL och oro kunde likna varandra (Willgoss et al., 2011). Därför ansåg de att det 

var av stor betydelse att sjuksköterskan hjälpte dem att identifiera oron, för att de inte 

skulle förväxla oron med ett förvärrat sjukdomstillstånd. Genom att sjuksköterskan 

uppmärksammade oron hos patienterna hade sjuksköterskan möjlighet att ge stöd och 

utbildning samt hänvisa patienterna till rätt vårdinstanser. Det visade sig att det var 

viktigt att sjuksköterskor var tydliga med att de hade kunskap om dyspné och vad det 

innebar för den enskilda individen, vilket annars riskerade att leda till oro och 

frustration hos patienten (Lomborg & Kirkevold, 2006). Forskning visade att även om 

sjusköterskan var medveten om att dyspné förekom, underskattade mer än hälften 

patientens upplevelse av dyspné. Med stöd av hälso- och sjukvårdspersonal lärde sig 

patienter att känna igen vilka symptom som orsakades av oro respektive KOL, vilket 

innebar att patienterna fick bättre självkännedom (Willgoss et al., 2011). Antalet 

vårddagar kunde minskas genom att en kontaktsjuksköterska informerade både 
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patienten och anhöriga om KOL genom såväl personlig kontakt som telefonkontakt 

(Vinther, 2005).  

 

Om sjuksköterskan hela tiden informerade och kommunicerade med patienten om vad 

som skulle komma att ske vid nästa omvårdnadsmoment upplevde patienten en 

trygghet (Lomborg & Kirkevold, 2006). När sjuksköterskan hade ont om tid och var 

stressad togs beslut utan patientens medverkan och därför var det enbart 

sjuksköterskan som bestämde vad som skulle göras. Genom att sjuksköterskan gav 

utrymme för regelbundna individanpassade pauser underlättades omvårdnaden, 

eftersom en struktur och förutsägbarhet upplevdes som positivt av patienterna 

(Lomborg & Kirkevold, 2006). 

 

 

Avledning 

Musik kan påverka känslan av dyspné och oro vid KOL (Bauldoff, Hoffman, Zullo & 

Sciurba, 2002; Brooks, Sidani, Graydon, McBride, Hall, & Weinacht, 2003; Singh, 

Rao, Prem, Sahoo & Keshav Pai, 2009). När patienterna satt bekvämt i en halvtimme 

och lyssnade på självvald klassisk musik, minskade musiken signifikant känslan av 

oro och dyspné på kort sikt och som en bieffekt sänktes blodtrycket (Singh et al., 

2009). Om patienterna promenerade samtidigt som de lyssnade på musik i 20-45 

minuter 2-5 gånger i veckan under en åttaveckorsperiod, minskade den upplevda 

andnöden signifikant i samband med dagliga aktiviteter (Bauldoff et al., 2002), men 

även gångsträckan ökade signifikant för dessa patienter. Patienter som testade att gå så 

väl med som utan musik upplevde en minskad känsla av dyspné, när de lyssnade på 

musik, även om ingen signifikant skillnad uppmättes (Brooks et al., 2003). En 

inspelad röst som uppmananade till avslappning av olika muskler, minskade avsevärt 

känslan av oro och dyspné på kort sikt (Singh et al., 2009). Fokusering var ett annat 

sätt att lindra oron, det kunde exempelvis gå ut på att fokusera på ett objekt i rummet, 

eller att räkna (Willgoss et al., 2011).  

 

 

Andningstekniker 

Sjuksköterskan hade en viktig roll i att undervisa om och demonstrera olika 

andningstekniker för att lindra oro och underlätta andningen, eftersom patienter 

upplevde att det var betydelsefullt att få information och utbildning om dessa strategier 

(Willgoss et al., 2011). Andningsövningar, såsom att ta långsamma djupa andetag 

medförde att andningsfrekvensen minskade. Patienterna såg det som viktigt att 

använda rätt andningstekniker vid rätt tillfälle, därför sågs utbildning om olika 

andningstekniker som någonting positivt (Göransson et al., 2003; Hochstetter, Lewis, 

& Soares-Smith., 2005). För att se andningsteknikernas effekt, fick patenten testa att 

andas med och utan olika andningstekniker (Göransson et al., 2003). Patienterna 

informerades om på vilket sätt andningsteknikerna kunde underlätta andingen men 

även att musklerna kunde användas på ett mer effektivt sätt och att detta kunde göra 

att även energibehovet minskade (Hochstetter et al., 2005). Tillämpning av 

andningsteknikerna underlättade andningen vid sittande, liggande eller stående 

positioner, men även vid ändring av position till stående. En andningsteknik som 

lärdes ut var så kallad pursed lips breathing (sluten läppteknik) där de samtidigt lärde 

sig hur de kan få bort slem från luftvägarna (Göransson et al., 2003). Ett annat sätt att 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bauldoff%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12226037
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoffman%20LA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12226037
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zullo%20TG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12226037
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sciurba%20FC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12226037
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underlätta andningen var att gå i en jämn gångtakt och att andas ut varje gång ett ben 

förflyttas och att stanna vid behov (Hochstetter et al., 2005).  

 

 

Nutrition 

Information om vikten av energirik och proteinrik kost medförde att patienterna blev 

mer medvetna om kostens betydelse (Göransson et al., 2003). Dock innebar det inte att 

deltagarna blev mer motiverade att förändra sina kostvanor.  Resultatet visade att 

sjuksköterskan bör identifiera de patienter med undernäring och de som gått ner i vikt 

samt utbilda dessa angående kostens betydelse med utgångspunkt från den enskillda 

individen. Sjuksköterskan bör även kontrollera deras matvanor och ge förslag på hur de 

kan förändras, för att minska ytterligare viktnedgång eller för att få patienten att gå upp 

i vikt (ibid.). 

 

 

Fysisk träning 

Genom fysisk aktivitet kunde patienterna lära sig att känna skillnad på oro relaterat till 

dyspné och aktivitets dyspné (Willgoss et al., 2011). Patienterna genomgick olika 

övningar på löpband, som ökade syreupptaget (Godoy, Teixeira, Becker, Júnior, 

Michelli & Godoy, 2009). Flexibilitetsövningar för armar och ben utfördes och 

svårighetsgraden individanpassades (Godoy et al., 2009; Vivodtzev et al., 2006). 

Resultaten av body mass index (BMI), muskelmassa, tidsbegränsade gångsträckan och 

den upplevda dyspnén vid vardagliga göromål förbättrades med elektrisk 

muskelstimulans av quadriceps (Vivodtzev et al., 2006). Den elektriska stimulansen 

var att föredra vid behandling av de patienter som av olika anledning inte kunde utföra 

eller var begränsade i sin fysiska aktivitet. Genom att testa sina fysiska gränser under 

säkra förhållanden, ansåg patienterna att de lärde sig att tåla en större påfrestning av 

andningen (Vivodtzev et al., 2006), men även ökad förståelse för sin kropp (Rodgers 

et al., 2007). Därmed hade de förmåga att utföra en högre grad fysisk aktivitet, vilket 

ledde till en ökad fysisk styrka (Willgoss et al., 2011).  

 

 

Organiserad utbildning 

Det förekom olika lungrehabiliteringsprogram som omfattade varierande icke-

farmakologiska åtgärder beroende på sjukhus och länder (Godoy et al., 2009; 

Göransson et al., 2003; Vivodtzev et al., 2006). I ett program som omfattade 12 veckor 

minskades oro och depression relaterat till dyspné signifikant samtidigt som den 

fysiska prestationen och livskvaliteten ökade (Godoy et al., 2009). Patienter som 

genomgått ett 6 veckors program upplevde att det var till nytta för deras livssituation, 

men att de hade uppskattat om programmet hade hållit på längre (Rodgers et al., 

2007). De patienter som jobbade föredrog att ha lungrehabilitering på eftermiddagen 

medan de som inte jobbade ville ha dem på förmiddagen. Även en endagsutbildning 

inriktad på andningen minskade signifikant kortsiktigt patienters känsla av dyspné, vid 

fysisk aktivitet (Hochstetter et al., 2005). Efter lungrehabiliteringsprogrammet 

fortsatte patienterna med övningarna som de lärt sig på grund av rädslan för att bli 

sämre, vilket ledde till att de positiva effekterna höll i sig även långsiktigt (Godoy et 

al., 2009).  
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Det förekom planerade gruppmöten med vårdpersonal där patienterna fick diskutera 

sina vardagliga problem i relation till KOL (Godoy et al., 2009; Göransson et al., 

2003), som exempelvis svårigheter i det sociala livet, äktenskapet och arbetet, men 

även hälsoproblem i allmänhet (Godoy et al., 2009). Ett upplägg var att detta följdes 

upp i en gemensam diskussion om hur dessa problem kunde lindras (Göransson et al., 

2003). Ett annat upplägg var att en lungspecialist en gång i månaden, ledde dialoger 

om hur det var att leva med KOL och hur livskvalitén kunde förbättras med tanke på 

sjukdomen (Godoy et al., 2009). Broschyrer och planscher delades ut till deltagare vid 

både enskilda och gruppbaserade utbildningar, för att förtydliga innehållet i 

utbildningen och öka motivationen till förändring (Göransson et al., 2003; Hochstetter 

et al., 2005; Rodgers et al., 2007). Detta gjorde även att patienterna kunde göra 

övningar så som exempelvis andningstekniker hemma (Rodgers et al., 2007). 

Patienterna ansåg att utbildning var bra och att de föredrog arrangerade gruppmöten 

framför individuell och ostrukturerad information given av en sjuksköterska i samband 

med omvårdnad (Göransson et al., 2003). De flesta av patienterna uppskattade att 

arbeta i grupp eftersom de då fick möjlighet att jämföra och hjälpa varandra vid de 

olika övningarna (Rodgers et al., 2007). De upplevde även att deras självförtroende 

ökade när de fick möta andra i samma situation.  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Inledningsvis eftersöktes artiklar i relevanta databaser, såsom PubMed, SweMed+, 

CINAHL och PsycInfo, eftersom de är direkt kopplade till omvårdnadsämnet 

respektive psykologi. Därefter genomfördes en ostrukturerad sökning för att få en 

uppfattning om vad som var publicerat inom ämnet. Efter utformning av sökord 

relevanta för syftet, översattes sökorden till MeSH i SweMed+ och PubMed, subject 

headings i CINAHL och thesaurus i PsycInfo för att få ett optimalt sökresultat, även 

fritext användes (bilaga A:1). I samtliga sökningar användes ordet KOL, vilket kan 

anses som en styrka. Två artiklar hittades via manuell sökning, då de hittades i en 

artikels referenslista. Sökordet nurs* användes för att få fram vilken roll 

sjuksköterskan hade, men detta resulterade endast i ett begränsat antal artiklar och 

därför användes inte nurs* konsekvent genom hela sökningen. Vid en 

sammanställning av resultatet av sökningen framkom olika icke-farmakologiska 

åtgärder. När det erhållits bristfällig information inom ett tema kompletterades 

sökningarna inom det specifika området, såsom exempelvis musik och information. 

Sökningar genomfördes i PsycInfo men inga relevanta artiklar hittades.  

 

Artiklarna var från England, Frankrike, USA, Danmark, Sverige, Brasilien och Indien, 

vilket kan ses som ett globalt perspektiv. Detta på grund av att oro relaterat till dyspné 

inte ansågs ha några kontinentala gränser. Dock kan oro uppfattas olika i olika 

kulturer, vilket kan ses som en svaghet. Däremot är Sverige numera ett mångkulturellt 

land vilket innebär att sjuksköterskan möter olika uttryck för oro. Hälso- och 

sjukvårdsorganisationerna och kulturerna skiljer sig åt mellan olika länder, men trots 

det uppvisade samtliga artiklar liknande resultat, vilket anses som en styrka.  

 

Sökningarna omfattade 2002- 2012 med syfte att få ett brett utbud av åtgärder för 

lindring av oro relaterat till dyspné vid KOL. En svaghet kan vara att studierna inte 
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enbart undersökte oro och dyspné utan även andra symptom och upplevelser. Vid 

litteratursökningen lästes titlar igenom och de som inte gav intryck av att vara 

relevanta förkastades, vilket kan ses som en svaghet då en del artiklar kan ha 

förbisetts. 

 

Artiklarna lästes först igenom enskilt, vilket kan ses som en styrka då första intrycket 

av artikeln inte påverkades av någon annans åsikter. Sedan diskuterades och lästes 

artiklarna igenom tillsammans, vilket kan ses som en styrka då olika synvinklar och 

tankar kunde komma fram och diskuteras vidare.  Att de relevanta delarna markerades 

och översattes till svenska kan ses som en styrka, eftersom det gav en bra översikt över 

samtliga artiklar. Det kan också ses som en svaghet då möjligheten finns att det kan ha 

blivit något syftnings eller tolkningsfel i översättningen, dock kan det ses som en 

styrka att alla översättningar gjordes tillsammas då eventuella felskrivningar kunde 

elimineras. 

 

Av de 12 artiklarna som användes i resultatet var fyra kvalitativa och åtta kvantitativa, 

vilket kan ses som en styrka eftersom både intervjuer och frågeformulär mätte olika 

icke-farmakologiska åtgärders effekt. Samtliga bedömdes vara av grad I efter 

granskning enligt Carlsson och Eimans (2003)  bedömningsmall, vilket kan ses som en 

styrka eftersom det var den bästa graderingen. En av artiklarna redovisade inte etisk 

prövning, men det var inte av betydelse för resultatet i litteraturstudien. En svaghet kan 

anses vara att ett flertal av artiklarna utvärderade hela lungrehabiliteringsprogram 

omfattande olika icke-farmakologiska åtgärder i olika studier, vilket medförde att det 

var svårt att utröna vilken eller vilka åtgärder som hade effekt. Genusperspektivet 

undersöktes inte i någon av de granskade artiklarna, även om antalet män respektive 

kvinnor redovisades. 

 

 

Resultatdiskussion 

Oro och dyspné hade ofta ett samband med varandra då de gav liknande symptom för 

patienter med KOL (Willgoss et al., 2011), vilket gjorde att oro och dyspné både kunde 

trigga igång och lindra varandra (Bailey, 2004; Henoch, 2009). Denna litteraturstudie 

visade att det fanns ett flertal olika icke-farmakologiska åtgärder som sjuksköterskan 

kan vidta för att lindra oro relaterat till dyspné, men även som i förlängningen kan 

förbättra patientens livskvalité. De huvudteman som framkom var information och 

undervisning och underteman blev kommunikation, avledning, andningstekniker, 

nutrition, fysisk träning och organiserad utbildning. Sjuksköterskan kan vidta samtliga 

av dessa icke-farmakologiska åtgärder eller om behov finns, dels i team och dels att 

samordna kontakt med andra vårdinstanser, vilket i sin tur kan främja patientens 

egenvård (Zakrisson & Hägglund, 2009). Samverkan i team är en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser (SSF, 2010b).  

 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan är lyhörd för den specifika patientens upplevelse 

av oro vid dyspné, vilket är en förutsättning för att bedriva personcentrerad vård (SSF, 

2010b). Kvinnor har lägre lungkapacitet än män och därmed tenderar sjukdomen att 

fortskrida snabbare för kvinnor (Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 2009). Detta bör 

sjuksköterskor ha i åtanke då det finns risk att kvinnor känner mer oro i och med det 

snabbare sjukdomsförloppet. 
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Eftersom dyspné och oro triggar varandra (Bailey, 2004; Henoch, 2009) är det 

sjuksköterskans uppgift att ha i åtanke att oron även kan utlösas av andra faktorer än 

dyspné. Om så är fallet måste även denna oro lindras eftersom den annars kan leda till 

dyspné. Därför är det även viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar och bekräftar 

oron (Lomborg & Kirkevold, 2006; Maurer et al., 2008) och genom att patienten kan 

förlita sig på sjuksköterskans kompetens minskas därmed patientens oro. Varje patient 

är unik och oro är en svårbedömd upplevelse (Ottosson & D'Elia, 2008), vilket innebär 

att det endast är patienten själv som kan redogöra samt avgöra vad som lindrar just 

patientens oro. Patienten ska i sin omvårdnad vara delaktig och uppleva trygghet och 

bli respekterad (SSF, 2010b). Därför kan sjuksköterskan genom god kommunikation 

föra en diskussion med patienten och på så sätt komma fram till icke-farmakologiska 

åtgärder som är utformade för att passa den unika patienten. 

 

Det visade sig att inspelad musik och avslappningsövningar, har en avledande och 

dämpande effekt på oron hos patienter med KOL (Bauldoff et al., 2002; Brooks et al., 

2003; Singh, 2009). Genom att fokusera på ett objekt eller räkna kunde oron lindras 

(Willgoss et al., 2011). Musiken användes vid olika tillfällen och med olika sorters 

musik, men eftersom varje patient är unik är det upp till varje individ att avgöra vilken 

musik som dämpar just deras oro. Även om en god effekt inte är garanterad, kan det 

anses som relevant för sjuksköterskan att föreslå patienten att lyssna på musik vid olika 

tillfällen för att se om det har effekt. Detta kan även appliceras vid de olika 

avslappningsövningarna och fokuseringen som exempelvis räkna eller fokusera på ett 

objekt, eftersom även deras effekt är individberoende. Sjuksköterskan bör därför ge 

information om olika avledningstekniker, som kan ha en lugnande effekt. Det finns ett 

flertal olika andningstekniker, vilka visade sig ha positiv effekt genom att lindra 

patienternas oro relaterat till dyspné (Göransson et al., 2003; Hochstetter et al., 2005 

Willgoss et al., 2011). Sjuksköterskan bör informera om ett flertal olika 

andningstekniker för att patienten själv ska kunna finna de som passar bäst för just den 

enskilde individen. Andningstekniker är någonting som sjuksköterskan kan lära ut dels 

i samband med ett lungrehabiliteringsprogram, men även vid olika 

omvårdnadsmoment. 

 

Det har visat sig att fysisk träning som sker under kontrollerade former kan ge ökad 

förståelse för den egna kroppen, ökad fysisk styrka samtidigt som patienten lär sig 

känna skillnad på dyspné orsakad av ansträngnings respektive oros dyspné (Rodgers et 

al., 2007; Vivodtzev et al., 2006; Willgoss et al., 2011). Om detta infrias efter träning 

med sjukvårdspersonal närvarande, kan detta bidra till att patienten vågar anta 

utmaningar och utöva större fysiska prestationer även i hemmet. Patienterna kan även 

känna sig lugnare i och med att de vet om dyspnén beror på ansträngningen eller oron. 

Det är alltså viktigt att sjuksköterskan informerar och undervisar om vikten av träning 

och att det ger många positiva effekter. Det är en fördel om träningen initialt utförs 

tillsammans med kunnig hälso- och sjukvårdspersonal. 

  

Patienternas uppfattning är att det är viktigt att få undervisning och information om sin 

sjukdom ur många olika aspekter med syfte att lindra och förebygga oro och dyspné 

(Gardiner et al., 2009; Willgoss et al., 2011). Den information som patienter erhåller ska 

vara evidensbaserad (SSF, 2010b). Genom att vidta en omvårdnadsåtgärd såsom 

utbildning, kan patienten lära sig att själv identifiera olika symptom, för att sedan vidta 

relevanta åtgärder för att lindra dem (Skärsäter, 2009). Patienterna upplevde sig vara 

lugnare efter att ha fått utbildning i direkt anslutning efter att de fick diagnosen 
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(Zakrisson & Hägglund, 2009). Information om sjukdomen i samband med symptom 

såsom dyspné, kan i kombination förbereda patienten på framtiden och därmed lindra 

patientens oro (Gardiner et al., 2009). Sjuksköterskor upplevde att det inte fanns tydliga 

riktlinjer för hur patienter med KOL ska utbildas samt att de ansåg att de saknade 

uppdaterad kunskap (Zakrisson & Hägglund, 2009). Detta riskerar att bli en konflikt när 

sjuksköterskan ska skapa en relation med patienten, eftersom patienten då kan känna om 

sjuksköterskan har bristfällig kunskap och är opålitlig (Carlsson, 2009).  

 

Ett sätt att förtydliga innehållet i informationen och undervisningen var att dela ut 

broschyrer och planscher (Göransson et al., 2003; Hochstetter et al., 2005), vilket ledde 

till att patienterna fick förutsättningar att utföra övningarna även hemma (Rodgers et al., 

2007). Att dela ut informations broschyrer till patienter, är ett enkelt sätt för 

sjuksköterskan att komplettera den muntliga informationen. Däremot måste 

sjuksköterskan förvissa sig om att patienten läser och förstår informationen (SSF, 2005), 

vilket styrker att det endast bör var ett komplement till den muntliga informationen och 

undervisningen. 

 

Nutrition förekom endast i en av studierna som behandlade lungrehabiliteringsprogram i 

denna litteraturstudie, trots att nutrition är en viktig del då undernäring är vanligt 

förekommande bland patienter med KOL (Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 2009). 

Både andning och oro är mycket energikrävande, vilket bidrar till viktminskningen 

(Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, 2009; Skärsäter, 2009). Undernäringen gör att 

lungfunktionen och FEV försämras (Hallina et al., 2006; Hallina et al., 2007; Hessov 

2001) och därför bör nutrition vara en naturlig del av i omvårdnaden av patienter med 

KOL oavsett som de ingår i ett lungrehabiliteringsprogram eller inte. Enligt Göransson 

et al. (2003) har kunskap om den energirika kostens betydelse för underviktiga och 

normalviktiga patienter med KOL, garanterar dock inga förändrade kostvanor (ibid.), 

vilket delvis kan bero på att media framställer energirik kost som någonting negativt 

som leder till fetma och andra sjukdomar. Sjuksköterskan bör identifiera undervikt och 

viktnedgång för att i så fall vidta åtgärder såsom att informera och undervisa om kost 

och energi och ge förslag på koständringar för att öka vikten eller förhindra ytterligare 

viktnedgång (Göransson et al., 2003). Vilket i förlängningen kan förhindra försämring 

av grundsjukdomen KOL och även minska oro relaterat till dyspné. 

 

Patienter upplever och hanterar situationer på olika sätt och därför bör sjuksköterskan 

ge individanpassad information och undervisning (Lomborg & Kirkevold, 2006; 

Zakrisson & Hägglund, 2009), detta bör även tas i beaktande vid 

lungrehabiliteringsprogram även om det ibland omfattar gruppundervisning. En stor del 

patienter föredrar gruppundervisning emedan andra föredrar enskild undervisning 

(Göransson et al., 2003; Rodgers et al., 2007). Antalet vårddagar minskades när 

patienterna fick en kontaktsjuksköterska (Vinther, 2005), vilket kan bero på att 

patienterna upplever mindre oro när de vet att de enkelt kan få kontakt med kunnig och 

insatt vårdpersonal. Detta leder till samhällsekonomiska vinster, men även en vinst för 

den enskilda individen då de kan stanna i det egna hemmet i stället.  

 

Sjuksköterskan kan uppmuntra till egenvård, genom att ge stöd till patienten, att 

acceptera sjukdomen och anpassa sig till vardagen samt att se vilka möjligheter det 

finns i framtiden (Zakrisson & Hägglund, 2009). Den viktigaste tidsdimensionen är just 

framtiden och det är därför viktigt att acceptera den som den är och samtidigt vara 
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införstådd med att alla ens drömmar inte kommer att infrias och att framtiden är 

föränderlig (Enligt Heidgger 1927/1993, i Skärsäter, 2010).  

 

Sjuksköterskor upplever tidsbrist när det gäller att följa upp patienter och när tiden inte 

räcker till prioriteras sjukdomen och dess symptom och den specifika individen förbises 

(Billeter-Koponen & Freden, 2005; Zakrisson & Hägglund, 2009). Detta speglar sig i att 

sjuksköterskor känner sig stressade och därför fattas omvårdnadsbeslut utan patientens 

medverkan (Lomborg & Kirkevold, 2006). Vilket kan leda till att exempelvis de 

individanpassade pauserna inte hinns med, vilket i sin tur kan påverka patienten negativt 

då det anses ha en lugnande effekt på patienten när patienten får gör saker i sin egen 

takt. Alltså en förutsättning för de individanpassade pauserna är att sjuksköterskan har 

tid.  Enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2010b) ska Sjuksköterskan ska bedriva 

god omvårdnad och göra patienten delaktig, vilket innebär att sjuksköteskan bör ha tid 

för varje enskild patient. 

 

Det finns olika lungrehabiliteringsprogram i olika delar av världen och exempelvis i 

Sverige pågår ett arbete med att revidera ett internationellt lungrehabiliteringsprogram, 

vilket beräknas vara färdigt år 2014 (Socialstyrelsen, u.å). I denna litteraturstudie 

förekommer olika lungrehabiliteringsprogram som alla ser ut på olika sätt även om 

samtliga syftar till att lindra symptom relaterade till KOL såsom exempelvis dyspné 

(Godoy et al., 2009; Göransson et al., 2003; Vivodtzev et al., 2006). 

Lugnrehabiliteringsprogram har visat sig ge bra resultat eftersom patienterna lär sig 

olika strategier för att lindra oro och dyspné. Sammansättningen bör däremot vara 

utformat på så sätt att många olika icke-farmakologiska åtgärder finns med, eftersom 

symptomen är så komplexa. För att lindra oro som är relaterad till dyspné bör 

information och undervisning angående avledning, andningstekniker, nutrition och 

fysisk träning ges, samtidigt som betydelsen av en bra kommunikation med patienten 

måste beaktas. 

 

 

Konklusion 

Denna litteraturstudie visar att det finns ett flertal icke-farmakologiska åtgärder för 

sjuksköterskan att vidta, för att förebygga och lindra oro som är relaterad till dyspné för 

patienter med KOL. Icke-farmakologiska åtgärderna måste baseras på den enskilda 

individens behov, då varje patient är unik. Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är att 

identifiera och lindra patientens oro relaterat till dyspné, där den första åtgärden bör 

vara att bekräfta patientens oro. Därför bör sjuksköterskan själv eller tillsammans med 

andra vårdinstanser försäkra sig om att patienten får den information och undervisning 

som krävs, för att lindra patientens oro i möjligast mån. Informationen och undervisning 

bör vara omfattande, för att patienten ska kunna finna de strategier och hjälpmedel som 

lämpar sig bäst för att just lindra deras oro. De icke-farmakologiska åtgärder, utöver 

information och undervisning, som visade sig ha effekt vid lindring av oro och dyspné, 

är kommunikation, avledning, andningstekniker, nutrition och fysisk träning samt 

organiserad utbildning. Där kan avledning vara att lyssna på musik och fysisk träning 

för att lära känna sin kropp och skillnaden på oro och dyspné. Nutritionen är av stor 

betydelse, eftersom andningen är energikrävande och därför föreligger det en risk för 

undernäring och som en konsekvens, ytterligare försämring av andningsförmågan. 

Därför har sjuksköterskan ett stort ansvar för att undervisa om nutrition och dess 

betydelse. För att denna patientkategori ska få en god omvårdnad och förutsättningar för 
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att leva ett optimalt liv med KOL, krävs det att olika icke-farmakologiska åtgärderna 

vidtas då de tillsammans är av betydelse för utfallet. Organiserad utbildning har visat 

sig ha en positiv effekt för att lindra patienters oro och dyspné, men även här bör den 

unika individen stå i fokus i möjligaste mån. 

 

Implikation 

Det har visat sig att organiserad utbildning ger bra förutsättningar för att patienterna 

med KOL ska finna relevanta och bra sätt för att lindra sin oro relaterat till dyspné. 

Dock är innehållet viktigt eftersom sjukdomen är så komplex och där lindrande av oro 

relaterat till dyspné är en stor del. Organiserad utbildning bör innehålla information och 

undervisning angående sjukdomen och dess symptom, andningstekniker, fysisk träning, 

avledning och nutrition. Nutritionen är förbisedd i de flesta lungrehabiliteringsprogram 

som artiklar i denna studie belyser, trots att den är viktig. Därför bör nutritionen få en 

mer framträdande roll i programmen och i omvårdnaden av patienter med KOL. Vidare 

forskning bör göras angående specifika icke-farmakologiska åtgärder som kan lindra 

oro relaterad till dyspné och om det finns fler relevanta icke-farmakologiska åtgärder 

som bör ingå i ett lungrehabiliteringsprogram. Även forskning om 

kontaktsjuksköterskans betydelse för patienter med oro relaterat till dyspné bör 

genomföras och då också till vilka patienter kontaktsjuksköterskan är mest lämplig för. 

Tidens betydelse för omvårdnad av oro bör även undersökas, eftersom det tenderar att 

prioriteras bort när det i dag finns krav på effektiv sjukvård. Lindrandet av oro är 

väsentligt för patientens livskvalité, men också ur en ekonomisk aspekt då lindrandet av 

oro kan minska antalet vårddagar. Därför bör även forskning avseende det 

samhällsekonomiska konsekvenserna av försämring av livskvaliten relaterat till KOL 

undersökas. Vidare bör sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter få ytterligare 

undervisning och utbildning om oro relaterat till dyspné vid KOL och vilka icke-

farmakologiska åtgärder som de kan vidta för att minska oron.
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läromöjligheter och därmed fått 

större förståelse för den vård de 

själva kan utföra, exempelvis att 

patienternas andningsteknik hade 

förbättrats. Även trötthet 

reducerades. 

 

 

Grad I 



 

 

 Bilaga C:3 

Tabell3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval  

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

 

England 

 

Manuell 

sökning 

Hochstetter, J.K., 

Lewis, J., & 

Soares-Smith, L. 

An investigation 

into the 

immediate 

impact of 

breathlessness 

management on 

the breathless 

patient: 

randomised 

controlled trial 

Syftet var att 

undersöka den 

omedelbara effekten 

av den upplevda 

andningssvårigheten 

efter utbildning om 

andningstekniker. 

 

Kvantitativ, randomiserad upprepad 

mätningsstudie 

 

31 patienter med 

andningssvårigheter vid gång i 

trappa. 

 

Bortfall redovisades ej. 

 

 

 

 

 

 

Genom att lära ut 

andningstekniker, kan den 

upplevda andnöden hos patienter 

med andningsproblem minskas på 

kort sikt, lång sikt utreddes ej. 

 

 Grad I 

2009 

 

Indien 

 

CINAHL 

Singh, V.P., Rao, 

V., Prem, V.,  

Sahoo R.C., & 

Keshav Pai, K. 

Comparison of 

the effectiveness 

of music and 

progressive 

muscle 

relaxation for 

anxiety in 

COPD-A 

randomized 

controlled pilot 

study 

 

Syftet var att jämföra 

effekten av musik 

och 

muskelavslappnings 

övningar på patienter 

med COPD efter en 

akut försämring. 

 

Kvantitativ randomiserad 

kontrollstudie 

 

72 Patienter  

 

Inget bortfall redovisades 

Musik och muskelavslappnings 

övningar är effektiva sätt att 

reducera oro och dyspné men 

även blodtrycket 

andningsfrekvens och puls. 

Grad I 

  



 

 

 Bilaga C:4 

Tabell3. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   

Publika- 

tionsår Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval  

Bortfall 

Slutsats Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

 Tite

l 

S

y

f

t

e 

Metod  

Urval  

Bortfall 

S

l

u

t

s

a

s 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

 

Danmark 

 

SweMed 

Vinther, K Sygeplejerskeint

ervention for 

KOL-patienter 

og pårörende 

Syftet var att 

undersöka om 

hälsoutbildningar 

kan lugna och 

förbättra KOL-

patienters coping 

förmåga och leda till 

minskad sjukhusvård 

och förbättrad 

livskvalitet. 

En prospektiv kvantitativ 

interventions studie. 

 

63 inkluderades men 44 personer 

fullföljde studien. 

 

Bortfall på 19 personer 

Med hjälp av utbildningen 

minskade sjukhusvården och 

ledde även till en ökad 

livskvalité. 

Grad 1     

2006 

 

Frankrike 

 

Manuell 

sökning 

Vivodtzev, I., 

Pe´pin, J,L., 

Vottero, G., 

Mayer, V., 

Porsin, B., 

Le´vy, P., & 

Wuyam, B. 

Improvement in 

Quadriceps 

Strength and 

Dyspnea in Daily 

Tasks After 1 

Month of 

Electrical 

Stimulation in 

Severely 

Deconditioned 

and 

Malnourished 

COPD 

Syftet var att se hur 1 

månads vanlig 

rehabilitering plus 

elektronisk 

muskelstimulering 

hade för verkan på 

KOL patienters 

dyspné jämfört med 

enbart vanlig 

rehabilitering 

 

Kvantitativ, randomiserad kontroll 

studie 

 

17 patienter 

8 respektive 9 i varje grupp 

 

Bortfall redovisades ej. 

 

 

 

 

 

Elektriskmuskelstimulans kan på 

ett bra sätt förbättra 

lungrehabilitering med avseende 

på quadriceps muskler och lindra 

dyspné i vardagen, för patienter 

med funktionshinder och lågt 

BMI. 

 

 

 Grad I     



 

 

 Bilaga D:1 

Tabell3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

Publika- 

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval  

Bortfall 

Slutsas Vetenskaplig 

kvalitet 

    

2009 

 

England 

 

CINAHL 

Gardiner, C., 

Gott, M., Small, 

N., Payne, S., 

Seamark, D., 

Barnes, S., 

Halpin, D., & 

Ruse, C. 

Living with 

advanced chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: patients 

concerns 

regarding death 

and dying 

 

Syftet var att ta reda 

på hur det är att leva 

med KOL och hur 

patienterna kände 

inför döden. 

Kvalitativ intervjustudie. 

 

21 personer med KOL från olika 

primärvårdinstanser var med i 

studien. Intervjuer gjordes via 

telefon eller ett möte med varje 

patient där frågor om döden och 

deras sjukdoms situation ställdes. 

 

Inget bortfall rapporterades.  

 

En del patienter visste inte ens 

att det de hade kallades för KOL 

och vad det faktiskt innebar. 

Informationen de hade fått av 

sjukvårdspersonalen var 

bristfällig och de ansåg att 

personalen egentligen inte 

brydde sig om deras 

upplevelser. 

Grad 1     

2006 

 

Danmark 

 

PubMed 

Lomborg, K., & 

Kirkevold, M.  

Achieving 

therapeutic 

clarity in assisted 

personal body 

care: 

professional 

challenges in 

interactions with 

severely ill 

COPD patients 

 

Syftet var att ta reda 

på vad patienter med 

KOL har för mål och 

förväntningar 

gällande hjälp med 

ADL av 

sjuksköterskan. 

 

Kvalitativ observations intervju 

studie  

 

12 patienter och 4 sjuksköterskor 

 

Inget bortfall redovisades 

Att patienter med KOL var 

oroliga över att sjuksköterskan 

inte hade kunskap om patientens 

andnöd. Patienterna uttryckte 

osäkerhet angående att dyspné 

inte var något som sjuksköterskan 

kunde se utåt. Resultatet visade 

att sjuksköterskan missbedömde 

patientens upplevda andnöd i mer 

än hälften av fallen som 

observerades. 

 

Grad 1     



 

 

 Bilaga D:2 

Tabell3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod  

Publika

- tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte 

Metod Urval Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

 

England 

 

PubMed 

Rodgers, S.,  

Dyas, J., 

Molyneux, A.W., 

& Revill, S.M. 

Evaluation of the 

information 

needs of patients 

with chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease following 

pulmonary 

rehabilitation: a 

focus group 

study. 

Syftet var att få en 

större förståelse för 

behovet av 

information. Studien 

inriktade sig också 

på hur behovet av 

information skulle 

bemötas för att 

förbättra 

rehabiliteringen och 

egenvård. 

Kvalitativ studie där intervjuer i 

fokusgrupperna gjordes.  

 

23 patienter 

 

Inget bortfall rapporterades. 

Rehabiliteringsprogrammet 

upplevdes som lärorikt. De 

uppskattade att de fick testa sina 

fysiska gränser under säkra 

förhållanden. Information både i 

grupp och genom broschyrer 

ansågs också vara ett bra sätt 

främja egenvård.  

Grad I 

2011 

 

England 

 

PubMed 

 

Willgoss,T.,  

Yohannes, A.,  

Goldbart, J., 

& Fatoye, F. 

COPD and 

anxiety: its 

impact on 

patients’ lives 

Syftet var att 

utforska hur det är att 

leva och hantera oro i 

samband med KOL 

från ett 

patientsperspektiv. 

En kvalitativ studie där intervjuer 

gjordes. 

 

14 patienter 

 

 

Bortfall redovisades ej. 

 

Patienter med KOL upplever ofta 

oro relaterat till sin sjukdom. 

Sjuksköterskan har en viktig roll i 

att upptäcka och behandla deras 

oro.  

Grad I 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Willgoss%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21661487
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yohannes%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21661487
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goldbart%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21661487
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fatoye%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21661487

