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Sammanfattning 

Bakgrund: Antal personer som lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) ökar 

både i Sverige och i världen. KOL beskrivs som en kronisk, progressiv sjukdom som 

orsakar en betydande känsla av ohälsa och leder till lidande. Luftflödeshinder med 

andnöd till följd är de vanligaste besvären, vilka är individuella och varierar från dag 

till dag. Sjukdomens besvär varierar i svårighetsgrad mellan olika individer men även 

förutsättningarna att hantera dem. Därmed finns det i vårdandet ett stort krav på 

kompetens hos sjuksköterskan. Syfte: Syftet var att belysa olika strategier som 

personer med KOL använder i hemmiljön för att hantera det dagliga livet. Metod: 

Allmän litteraturöversikt med kvalitativ design. Resultat: Strategier som används i 

hemmiljön av personer med KOL belystes i fyra kategorier: Kunskap och känsla av 

kontroll, anpassning av aktivitetsnivå, stöd och livsstilsförändringar. Slutsats: 

Vanliga strategier hos personer med KOL för att hantera det dagliga livet var att 

anpassa sin aktivitetsnivå till sin fysiska kapacitet, fördjupa sin kunskap om 

sjukdomen samt att se personer i sin omgivning som emotionellt och praktiskt stöd. 

Livsstilsförändringar kan medföra ökat välbefinnande. Forskning i framtiden behöver 

fokusera på hur patienters egenvårdsförmåga och autonomi kan stärkas. 
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Abstract 

Background: The number of people suffering from chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD) is increasing both in Sweden and in the world. COPD is described as 

a chronic, progressive disease that causes a significant sense of illness and leads to 

suffering. Restricted airflow with shortness of breath are the most common problems, 

which are individual and vary from day to day. The disease severity and ways to cope, 

varies between individuals. The demand is high regarding the competence among 

nurses in the nursing care. Aim: The aim was to highlight different strategies that 

people with COPD use at home to manage their day-to-day life. Method: General 

literature overview with qualitative design. Results: Strategies used in the home 

environment of people with COPD were presented in four categories: Knowledge and 

sense of control, adaptation of activity level, support and lifestyle changes. 

Conclusion: Common strategies for people with COPD to manage daily life were to 

adjust their activity level to their physical capacity, to expand their knowledge of the 

disease and to see people in their environment as emotional and practical support. 

Lifestyle changes can lead to increased well-being. Future research needs to focus on 

how patients' self-efficacy and autonomy can be strengthened. 
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Inledning 

Omkring 400 000–700 000 svenskar är diagnostiserade med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) och antal insjuknade ökar både i Sverige och i världen 

(Socialstyrelsen, 2018). World Health Organization (WHO) förutspår att sjukdomen 

kommer vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år 2030 (WHO, 2018). 

Enligt Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) beräknas 

prevalensen utifrån fortsatt exponering av riskfaktorer samt att medellivslängden ökar 

(GOLD, 2018). KOL är en kronisk, progressiv sjukdom vilket används som ett 

paraplybegrepp för sjukdomar som orsakar kronisk obstruktivitet i luftvägarna. 

Personer med KOL besväras av luftflödeshinder samt hosta, besvärens svårighetsgrad 

är individuella och varierar från dag till dag (Leine, Klopstad Wahl, Råheim Borge, 

Hustavenes & Bondevik, 2017; WHO, 2018; Wu, Wang, Li & Li, 2018). Enligt 

GOLD kan uppkomsten av sjukdomen KOL ha flera bakomliggande orsaker såsom 

bland annat tobaksrökning, genetiska faktorer samt långvarig exponering av 

hälsofarliga gaser och partiklar (GOLD, 2018). KOL är en sjukdom som under 

progressionen medför både andnöd och malnutrition, vilket skapar ett ökat vårdbehov 

samt längre vårdtider (GOLD, 2018; Ming Hoong, Ferguson, Hukins & Collins, 

2017). Konsekvenserna av detta leder till stor belastning på ekonomin, både på 

individ- och samhällsnivå. Därmed ökar kraven på hälso- och sjukvård, som trots 

belastningen ska vårda individerna på ett patientsäkert sätt (GOLD, 2018).  

Bakgrund 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

KOL är en kronisk, progressiv sjukdom som orsakar en betydande känsla av ohälsa 

och leder till stort lidande (Socialstyrelsen, 2018). Enligt GOLD (2018) ses flertalet 

strukturella abnormaliteter hos patienter med KOL. Kronisk bronkit och emfysem är 

två exempel, dock bör inte KOL definieras endast utifrån förekomst av tillstånden. En 

inflammatorisk process startas i luftvägarna av exempelvis tobaksrökning, vilket efter 

många års exponering övergår i ett kroniskt tillstånd (Socialstyrelsen, 2018). Personer 

med KOL har svårare att tömma lungorna på luft vid utandning på grund av minskad 

följsamhet i de små luftvägarna som medför ett minskat gasutbyte. Förloppet är 

långsamt och symtomen kan i tidigt skede förväxlas med astma. Tobaksrökning är 

den riskfaktor som forskningen traditionellt har granskat i störst utsträckning, men 

sambandet med andra riskfaktorer ses nu mer frekvent än tidigare i forskningen 

(GOLD, 2018). Undersökningen som primärt används för utredning och diagnos av 

KOL är spirometri, som testar lungfunktionen. Mätningen visar lungornas 

vitalkapacitet (VC), forcerad vitalkapacitet (FVC) samt forcerad utandningsvolym 

(FEV). Patientens forcerade utandningsvolym under en sekund (FEV1) mäts innan 

och efter bronkdilaterande läkemedel, ett så kallat reversibilitetstest. Beroende på 

resultat, delas patienterna in i fyra olika stadier av KOL: mild, måttlig, svår och 

mycket svår. Som tillägg rekommenderas Chronic obstructive pulmonary disease 

Assessment Test (CAT) att användas, vilket är avsett att mäta sjukdomens påverkan 
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på personernas vardag och känsla av välbefinnande (Socialstyrelsen, 2018). Målet för 

all behandling av KOL är att individerna ska uppnå så god kontroll över sin sjukdom 

som möjligt genom symtomlindring och förebyggande av perioder av försämring. 

Uppföljning för kontroll av sjukdomsutveckling och nutritionsstatus sker inom olika 

tidsramar beroende på individens aktuella hälsotillstånd.  

Att leva med KOL 

Andnöd och begränsad fysisk förmåga är en stor del av vardagen för personer med 

KOL, vilket ofta leder till upplevelser av minskat välbefinnande (Socialstyrelsen, 

2018). Symtom av sjukdomen kan vara exempelvis hosta och andnöd, vilka varierar i 

svårighetsgrad under dygnets timmar men beskrivs vara som värst under morgonen 

(Wu et al., 2018). Därmed påverkas morgonrutiner såsom exempelvis sängbäddning, 

gång i trappor, personlig hygien och andra hushållssysslor. Andnöd är en subjektiv 

upplevelse som kan beskrivas som lufthunger, tryck över bröstet, andfåddhet och 

flämtande (GOLD, 2018; Torheim & Kvangarsnes, 2014). En ond spiral kan skapas 

på grund av att andnöden kan leda till ökad oro och ångest vilket i sin tur kan förvärra 

andnöden ytterligare. Att leva med KOL kan vara påfrestande både för den som har 

sjukdomen och dess anhöriga, vilka ofta spelar en viktig roll i möjligheterna för 

personer med KOL att hantera det dagliga livet (Vaske, Kenn, Keil, Rief & Stenezel, 

2017; Verbrugge, de Boer & Georges, 2013). Upplevda hinder såsom att 

kommunicera med sin livspartner kan förekomma, men även en känsla av att förlora 

sin identitet och en rädsla för sjukdomsprogressionen (Robinson, Lucas, van den 

Dolder & Halcomb, 2018). KOL kan vara en svårt invalidiserande sjukdom som kan 

medföra att de insjuknade tvingas genomföra stora livsstilsförändringar och många 

behöver stöd i vardagen (Vaske et al., 2017; Robinson et al., 2018).   

Omvårdnad av patienter med KOL 

Sjuksköterskor är ansvariga för omvårdnaden och har en stödjande roll till personer 

med KOL, från sjukdomsprevention till palliativ vård (Fletcher & Dahl, 2013; Van 

Eard, Van der Meer, van Schayck & Kotz, 2016). Personcentrerad vård är en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser och definieras som att vård och omvårdnaden ska 

fokusera på hela människan och dennes livsvärld (McCance & McCormack, 2013). 

Individens unika perspektiv på hälsa och ohälsa ska vara en naturlig del i omsorgen 

och detta kan endast skapas genom individens egna berättelse (Ekman & Norberg, 

2013; McCance & McCormack, 2013). Genom att arbeta med personcentrerad vård 

ändras maktförhållandet, vilket leder till att sjuksköterskan blir en resurs för personen 

med KOL som då kan få mer makt och inflytande i sin egen vård (Ekman & Norberg, 

2013). Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder är till för att stödja individerna i 

hanterandet av sjukdomen och att öka känslan av välbefinnande (Fletcher & Dahl, 

2013; Van Eard et al., 2016). I den stödjande rollen ingår det att diskutera den 

kliniska och sociala situationen hos personerna med KOL, och förmedling av 

information är en av huvudkomponenterna i omvårdnaden (Verbrugge et al., 2013; 

Wood-Baker, Reid, Robinson & Haydn Walters, 2012). Kunskap som personer med 
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KOL bör ha för optimal egenvård innefattar medicinering och inhalationsteknik, diet 

och fysisk träning. Informationen skall individanpassas och styras av individens 

kunskap, mål, funderingar, sjukdomens svårighetsgrad och andra individuella eller 

situationsrelaterade faktorer. Det är även viktigt att tillsammans utifrån dessa 

personliga förutsättningar formulera en vårdplan. Skapandet av en vårdplan är en 

viktig del i personcentrerad vård för att göra personen med KOL delaktig i planering 

av hälsoplanen vilket möjliggör att den efterföljs (Ekman & Norberg, 2013). Att inte 

bara fokusera på de behov som finns utan också individens förmågor och egna vilja är 

anda faktorer påverkar utfallet positivt. Kravet på kompetens hos hälso- och 

sjukvårdspersonal är stort i vårdandet av personer med KOL med tanke på den 

varierande sjukdomsbilden mellan olika individer (Torheim & Kvangarsnes, 2014). 

Genom interprofessionellt samarbete kan patienternas egenvårdförmåga stärkas och 

det är viktigt att specialistkompetenser inom området kopplas in, vilket kan initieras 

av sjuksköterskan (Zakrisson & Hägglund, 2010).  

Problemformulering 

Sjukdomen KOL ställer krav på kompetens inom hälso- och sjukvård. För att 

sjuksköterskan ska kunna bedriva personcentrerad vård, behövs ökad förståelse för 

individernas livsvärld. Därför kan belysande av olika strategier som används för 

hantering av det dagliga livet leda till ökad förståelse för individernas perspektiv.  

Syfte 

Syftet var att belysa olika strategier som personer med KOL använder i hemmiljön för 

att hantera det dagliga livet.  

Metod 

Metoden var en allmän litteraturöversikt med kvalitativ design och induktiv ansats. 

Segesten (2017) menar att metoden används för att kartlägga ett specifikt område, 

vilket resulterar i detaljrik kunskap som kan användas praktiskt inom vetenskapen 

omvårdnad. 

Datainsamling 

Sökord utformades utifrån syftet och testades inledningsvis i en osystematisk sökning 

för att hitta relevant litteratur (Östlundh, 2017). Databaser valdes utifrån relevans för 

syftet vilket utmynnade i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO (Forsberg & 

Wengström, 2015). CINAHL är en databas som specialiserar sig på forskning inom 

omvårdnad där det bland annat finns material från vetenskapliga tidskrifter. 

Databasen PubMed ansågs relevant på grund av dess fokus på forskning inom 

exempelvis omvårdnad och medicin, där artiklarna främst kommer ifrån 

vetenskapliga tidskrifter. Den tredje databasen som valdes var PsycINFO där 

psykologisk forskning inom bland annat medicin och omvårdnad samlas. 
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Dokumenttyperna som finns där är till exempel vetenskapliga tidskriftsartiklar, 

böcker och avhandlingar. Forsberg och Wengström (2015) menar att sökord skapas 

utifrån frågeställningens formulering och genom att testa olika sökordskombinationer 

kan val göras vilka ord som är relevanta att använda till den systematiska sökningen. 

Sökord som testades var: chronic obstructive pulmonary disease, COPD, coping, 

patient experience, self-care och daily life. Chronic obstructive pulmonary disease 

och COPD användes med booleska operatorn AND som enligt Forsberg och 

Wengström (2015) begränsar sökningen men detta gav ett otillräckligt antal artiklar. 

Användning av booleska operatorn OR istället beskrivs bredda sökningens resultat 

vilket bekräftades och valdes därför att användas till den systematiska sökningen. 

Sökorden patient experience, self-care och daily life testades i olika kombinationer 

tillsammans med chronic obstructive pulmonary disease OR COPD vilka gav 

antingen för många eller för få artiklar. Sökorden som valdes inför den systematiska 

sökningen blev därför chronic obstructive pulmonary disease, COPD och coping som 

tillsammans gav ett hanterbart antal artiklar, var god se bilaga A. Ämnesord kan 

användas för att specificera vad innehållet i artikeln ska handla om (Karlsson, 2017). 

Chronic obstructive pulmonary disease fanns som ämnesord, vilket användes i den 

systematiska sökningen. Major Concept valdes i CINAHL, major topic i PubMed och 

i PsycINFO valdes major på ämnesordet. Valet gjordes för att specificera resultatet till 

relevans för valt ämne i samtliga sökningar och inga underordnade termer valdes på 

grund av låg relevans för sökningen. Trunkering på fritextordet coping användes för 

att få med olika ändelser på ordet för att bredda sökningen (Forsberg & Wengström, 

2015). Datainsamlingen i den systematiska sökningen utfördes med ämnesordet 

Chronic obstructive pulmonary disease OR COPD i fritext i kombination med 

bolleska operatorn AND och fritextsökning av sökordet coping med trunkering. 

Inklusionskriterier var personer med KOL, innehållande strategier för hantering av det 

dagliga livet i hemmiljö och att artiklarna var ur patientens perspektiv. Artiklarna 

skulle vara på engelska, vara publicerade år 2013–2018 och samtliga skulle vara peer-

reviewed. Bibliotekarien bekräftade den systematiska sökningen som korrekt utförd 

och att valda sökord svarade mot syftet. Ingen kompletterande sökning utfördes i 

efterhand. Den vetenskapliga litteraturen kvalitetsgranskades och värderades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Mallen har olika delar som poängsätts 

efter artiklarnas innehåll och efter uträkning graderas resultatet från I-III, där grad I är 

av högst kvalitet och grad III är av lägst kvalitet. Inga artiklar exkluderades på grund 

av lägre kvalitet, då artiklarnas resultat bedömdes vara relevanta.  

Sökning i CINAHL 

Systematisk sökning utfördes 2018-10-23 i CINAHL. Sökningen genomfördes med 

hjälp av sökhistorikens funktioner där sökord skrivs in separat och sedan kan 

kombineras. Första sökningen var med Heading “Pulmonary Disease, Chronic 

Obstructive” valdes som Major Concept utan några valda underkategorier. Dessa två 

sökningar kombinerades i under fliken search history där det finns ett alternativ samt 

AND Coping som fritextord med trunkering. Andra sökningen var COPD som 
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fritextord och tredje sökningen var Coping som fritextord samt med trunkering. Den 

första sökkombinationen var ”Pulmonary Disease, Chronic Obstructive” och COPD, 

där ”Search with OR” valdes. Därefter kombinerades den första sökkombinationen 

med Coping*, där ”Search with AND” valdes. Limits var research article, på engelska 

och att artiklarna skulle varit publicerade år 2013–2018. Sökningen resulterade i 43 

artiklar, titel och abstract lästes på samtliga. Nio artiklar valdes att läsas i sin helhet 

för att få ytterligare information om innehållet. Fem inkluderades som resultatartiklar 

och granskades enligt kvalitetgranskningsmallen av Carlsson & Eiman (2003). 

Samtliga var med kvalitativ metod. Var god se bilaga B. 

Sökning I PubMed 

Vid utförd systematisk sökning i PubMed 2018-10-23 användes MeSH Termen 

”Pulmonary Disease, Chronic Obstructive”. Major Topic användes utan några valda 

subkategorier tillsammans med booleska operatorn OR och fritextordet COPD. Dessa 

kombinerades med booleska operatorn AND och coping som fritextord, trunkering 

valdes ej i databasen på grund av databasens struktur. Limits som valdes var artiklar 

på engelska och publicerade de senaste fem åren. Sökningen resulterade i 138 artiklar 

varav samtliga titlar lästes samt att reviewartiklar exkluderades i genomgången av 

resultatlistan på grund av att endast orginalartiklar skulle ingå. Dubbletter hittades. 79 

abstract lästes och av dessa valdes sju artiklar ut för att läsas i sin helhet. Fem artiklar 

inkluderades och granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 

Samtliga resultatartiklar var med kvalitativ metod. Var god se bilaga B. 

Sökning i PsycINFO 

Den systematiska sökningen i PsycINFO utfördes 2018-10-24. Tesaurusen “Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease” valdes som Major utan några valda underrubriker, 

tillsammans med booleska operatorn OR och COPD som fritextord. Booleska 

operatorn AND användes med coping som fritextord, med trunkering. Limits som 

valdes var publikation år 2013–2018, artiklar på engelska och exklusion av resultat i 

böcker. Sökningen gav 365 resultat, samtliga titlar lästes och exkluderande av 

reviewartiklar samt avhandlingar gjordes i samband med genomgången av titlarna för 

att litteraturen skulle vara från en förstahandskälla. Dubbletter hittades. Artiklarna 

skulle svara mot syftet och 35 abstract lästes, åtta artiklar lästes i sin helhet och fem 

inkluderades som resultatartiklar. Samtliga granskades enligt 

kvalitetsgranskningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) och var med kvalitativ 

metod. Var god se bilaga B. 

Databearbetning 

Totalt 15 artiklar inkluderades i resultatet, databearbetning utfördes strukturerat där 

fokus riktats mot delarna och helheten om vartannat (Friberg, 2017b). Artiklarna 

lästes i sin helhet och kodades initialt med stödord för att skapa en tydlig bild av 

innehållet i resultaten. Detta gjordes på varsitt håll för att sedan jämföra och 
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sammanställa det gemensamt. Exempel på stödord som användes var träning, 

medveten isolering, hitta mening och planering. Styckena färgkodades sedan för att 

kunna urskilja likheter och skillnader. Samtliga stödord antecknades på en tankekarta 

för att lättare kunna se mönster och delarna diskuterades tills konsensus uppnåtts. 

Fyra kategorier framkom av databearbetningen; Kunskap och känsla av kontroll, 

Anpassning av aktivitetsnivå, Användning av stöd och Livsstilsförändringar. Enligt 

Forsberg och Wengström (2015) skapas en ny helhet genom sammanställning av 

delarna. En viss förförståelse fanns då en av författarna av litteraturöversikten hade 

erfarenhet sedan tidigare av att möta patienter med KOL i sin arbetsroll som 

undersköterska. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska regler finns för att skydda och försvara alla individers lika värde 

men även de grundläggande rättigheter som finns (Kjellström, 2017). Internationellt 

är Helsingforsdeklarationen den som är mest välkänd enligt Kjellström (2017) och 

beskriver etiska förhållningsregler där forskaren ska värna om människan som en 

helhet i forskningssammanhang (World Medical Association, 2013). Samhällets 

behov ska inte prioriteras över människors rättigheter. Försiktighet ska tas vid 

forskning gällande särskilt känsliga grupper och personer relaterat till ökat risk för 

lidande. Frivilligt deltagande, möjlighet att avbryta och skriftligt godkännande från 

studiens deltagare beskrivs i deklarationen är grundläggande etiska värderingar. Då 

valt uppsatsämne berör kroniskt sjuka personer är Helsingforsdeklarationens etiska 

förhållningsregler aktuella och samtliga resultatartiklar har fått godkännande från 

etiska nämnder. Inom forskning ska alltid risk-nytta bedömas och i resultatartiklarna 

har inga risktaganden gällande deltagarnas hälsa, tagits i samband med 

datainsamlingarna. Artiklarnas innehåll kan tolkas som att de har en nytta för 

omvårdnaden på grund av att belysning av hur personer med KOL hanterar sin vardag 

kan skapa möjligheter för bevarande av autonomi. 

Resultat 

Kunskap och känsla av kontroll 

Införskaffandet av kunskap för att återfå en känsla av kontroll över livet belystes som 

en strategi som ofta användes (Brien, Lewith & Thomas, 2016; Zakrisson, Theander 

& Anderzén-Carsson, 2014). Förmågan att hantera vardagen stärktes av att 

personerna hade kunskap och egenvårdförmåga att undvika symtomen som ofta 

medföljer KOL (Bragadottir, Halldorsdottir, Ingadottir & Jonsdottir, 2018; Cooney et 

al., 2013; Steindal et al., 2017; Zakrisson et al., 2014). Vanliga källor till kunskap var 

hälso- och sjukvårdspersonal, vänner eller tidskrifter. För mycket information kunde 

vara överväldigande vilket kunde leda till förvirring och oro (Harb, Foster & Dobler, 

2017). En strategi som användes för att undvika dessa situationer inom hälso-och 

sjukvård, var att inte söka vård för lindrigare besvär. Rehabiliteringsprogram för 

personer med minskad lungfunktion rekommenderades av hälso- och sjukvården och 
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deltagarna uppgav att de lärt sig mycket och kunde använda kunskapen som strategi i 

vardagen (Bragadottir et al., 2018; Cooney et al., 2013; Steindal et al., 2017; 

Zakrisson et al., 2014).  

Positivt tänkande var en annan typ av strategi, som användes för att ta kontroll över 

sjukdomens påverkan (Bastrup Jørgensen, Dahl, Ulrich Pedersen & Lomborg, 2013; 

Brien at al., 2016; Steindal et al., 2017). Strategin kunde användas som en 

kontrollerande funktion över upplevelsen av andnöd och dess påverkan på det dagliga 

livet. Personer med KOL kunde känna tacksamhet vid reflektion över att livet kunde 

varit värre (Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz & Marques, 2014; Strang et al., 2014). 

Känsla av tillit till eventuell religiös tro eller hälso- och sjukvårdens kompetens kunde 

vara en strategi för att överlämna kontrollen över sjukdomen till annan part som till 

exempel kunde ha mer kunskap om sjukdomen (Steindal et al., 2017; Strang et al., 

2014).  

Anpassning av aktivitetsnivå 

Vanligt förekommande bland personer med KOL, var att de upplevde inskränkningar 

i det dagliga livet (Gabriel et al., 2014; Zakrisson et al., 2014). Andnöd och trötthet 

beskrevs vara två vanliga symtom vid KOL som kunde påverka förmågan men även 

viljan, att utföra fysiska sysslor och aktiviteter. Anpassning av aktivitetsnivå var ett 

sätt att hantera tröttheten och användes för att minska på energiåtgången (Bastrup 

Jørgensen et al., 2013; Chen, Liu, Lotus Shyu & Yeh, 2016; Cooney et al., 2013; 

Gabriel et al., 2014; Harb et al., 2017; Paap et al., 2014). Målet var att orka vara aktiv 

under hela dagen och även motverka uppkomsten av andnöd. Det kunde börja 

omedvetet redan innan personen blivit diagnostiserad med KOL och innebar att sakta 

ner tempot eller att modifiera beteendemönster, vilket resulterade i att mindre 

energiåtgång krävdes (Cooney et al., 2013). Anpassning kunde till exempel vara att 

genomföra sysslor och aktiviteter i intervaller samt i ett lägre tempo. De aktiviteterna, 

som upplevdes övermäktiga valdes därför bort i vissa fall. Att avstå från aktiviteter 

för att undvika utmattning resulterade i att isolering valdes som strategi (Bastrup 

Jørgensen et al., 2013; Chang, Dai, Chien & Chan, 2016; Gabriel et al., 2014). Vid 

oförmåga att utföra en aktivitet valdes istället rollen som åskådare eller som en 

hjälpande hand med praktiska delar inom aktiviteten (Gabriel et al., 2014). Personer 

med KOL kunde känna skam över den nedsatta fysiska kapaciteten och försökte i 

vissa fall dölja sitt behov av vila genom att maskera orsaken till den tagna pausen 

(Cooney et al., 2013; Harb et al., 2017).  

För att hantera vardagen användes planering som var till för att klara av utförandet av 

handlingar men även för att undvika situationer som hade kunnat förvärra andnöden 

(Chen et al., 2016; Cooney et al., 2013; Nykvist, Larsson & Lyckhage, 2014; Paap et 

al., 2014; Steindal et al., 2017). Handlingar som tidigare var hanterbara krävde efter 

insjuknande i KOL mer strategisk planering (Cooney et al., 2013; Nykvist et al., 

2014). Planering av aktivitet var en del som beskrevs och påverkansfaktorer som 
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spelade in var transportmöjligheter, syrgastillgång och möjlighet till stöd (Cooney et 

al., 2013; Steindal et al., 2017). Ett annat sätt att hantera sjukdomens påverkan på 

vardagen var planering av hemmiljön, som att placera ut stolar i och runt hemmet som 

gav möjlighet för vila (Cooney et al., 2013). 

Träning var en strategi som kunde upplevas stärkande och användes regelbundet, för 

att över tid öka den fysiska förmågan (Brien et al., 2016; Harb et al., 2017; Zakrisson 

et al., 2014). Personer med KOL kunde också uppleva träning som utmattande och 

tråkigt och därför undveks detta om det fanns möjlighet. Arrangerade 

rehabiliteringsprogram för individer med andningssvårigheter var frekvent 

rekommenderat av hälso- och sjukvården. Kunskap om träning, information om 

sjukdomen KOL och olika andningstekniker var saker som upplevdes som stärkande 

att använda i det dagliga livet av många (Brien et al., 2016; Zakrisson et al., 2014). 

Andra upplevde inte någon effekt av rehabiliteringsprogrammet eller att det 

upplevdes tråkigt och valde att inte utföra träningen som rekommenderades. Att 

promenera beskrevs öka välbefinnandet och minska trötthet, vilket kunde användas 

dagligen eller vid behov (Brien et al., 2016; Harb et al., 2017; Stridsman, Lindberg & 

Skär, 2014). Stora temperaturskillnader beskrevs skapa ökade andningsbesvär och 

därför valdes promenader att utföras utomhus endast när vädret ansågs lämpligt. I 

övrigt beskrevs vandring inomhus i bostaden vara ett alternativ. 

Avslappning beskrevs kunna användas för att anpassa aktivitetsnivån alternativt 

hantera den stress och andnöd som till exempel uppkommit på grund av oro inför 

framtiden eller vid överansträngning (Cooney et al., 2013; Bastrup Jørgensen et al., 

2013). Andnöden kunde även uppkomma utan orsak eller samband (Paap et al., 

2014). Om andnöden uppkom nattetid kunde lindring upplevas genom förflyttning 

från liggande till sittande läge i en stol, alternativt gå en lugn promenad om oro varit 

den utlösande orsaken (Chang et al., 2016; Chen et al., 2016). Vila och avkoppling 

kunde användas som strategier för att hantera bristen på energi (Stridsman et al., 

2014; Zakrisson et al., 2014). Personer fann avslappning i att söka enskildhet och en 

strategi för att inte besvära andra personer med sina symtom var att hålla avstånd till 

andra människor, under till exempel en bussresa (Chang et al., 2016; Cooney et al., 

2013; Gabriel et al., 2014; Paap et al., 2014).   

Stöd 

Stöd från andra var en viktig faktor när det gällde förmågan att hantera det dagliga 

livet hos personer med KOL (Chen et al., 2016; Gabriel et al., 2014; Zakrisson et al., 

2014). Stöd med praktiska saker i vardagen var av stor vikt då personernas förmåga 

att utföra sysslor är begränsad (Bastrup Jørgensen et al., 2013; Brien et al., 2016; Paap 

et al., 2014). Att ta hjälp från anhöriga med hushållssysslor och att anställa någon för 

att sköta tyngre sysslor beskrevs som strategier för att klara av vardagen (Steindal et 

al., 2017; Zakrisson et al., 2014). Emotionellt stöd var också en viktig del i 

personernas liv då de behövde någon att be om råd, diskutera problem- eller samtala 
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med (Gabriel et al., 2014; Harb et al., 2017). Att ha människor att prata med 

upplevdes helande och främjade välbefinnandet. Vanligast var att de fick emotionellt 

stöd från partner eller barn. Det sociala stödet kunde även resultera i motivation att 

utföra hälsofrämjande aktiviteter (Chen et al., 2016).  

Livsstilsförändringar 

Livsstilsförändringar som rekommenderades av hälso- och sjukvården för personer 

med KOL var först och främst rökstopp, men även god kosthållning och vaccination 

mot säsongsinfluensa (Chang et al., 2016; Harb et al., 2017; Vuong, Hermiz, Razee, 

Richmond & Zwar, 2016; Zakrisson et al., 2014). Viljan att sluta röka grundades i 

god kunskap om sjukdomen KOL, rädsla för sjukdomsförsämring och andnöd (Chang 

et al., 2016; Harb et al., 2017; Nykvist et al., 2014). Initiativet var tvunget att komma 

från personen med KOL och motivation beskrevs som den viktigaste faktorn både 

gällande strategin för att sluta röka och fortsätta vara rökfri (Bragadottir et al., 2018; 

Nykvist et al., 2014; Steindal et al., 2017; Stridsman et al., 2014; Vuong et al., 2016). 

Vid för stor påverkan från hälso- och sjukvårdspersonal eller anhöriga, beskrevs 

istället en ovilja att sluta röka. Fortsatt rökning beskrevs vara en strategi för att 

hantera känslor som oro och stress (Nykvist et al., 2014). Rökning kunde ge ett inre 

lugn och känsla av att få en paus. Andra strategier var att minska på antalet cigaretter 

per dag alternativt att fortsätta röka på grund av rädslan för förlorad kontroll, risk för 

viktökning och emotionell stress (Bragadottir et al., 2018; Nykvist et al., 2014; 

Steindal et al., 2017; Stridsman et al., 2014; Vuong et al., 2016). Nikotinhjälpmedel 

kunde användas som hjälp att sluta röka och upplevdes minska känslan av inre stress 

(Vuong et al., 2016). Vid behov av viktökning kunde intag av mindre, tätare och mer 

energirika portioner per dag användas som strategi för att minska upplevelse av 

andnöd som uppkommit efter intagande av en stor måltid (Harb et al., 2017).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativ design menar Friberg (2017a) har målet att förstå ett fenomen. Designen 

var relevant för litteraturöversikten, då syftet var att få en ökad förståelse över vilka 

strategier personer med KOL använder i vardagen. Induktiv ansats används för att 

belysa upplevda erfarenheter där delarna studeras för att skapa en ny helhet 

(Henricson & Billhult, 2017). Litteraturöversikten utgick ej från någon existerande 

teori och därför ansågs induktiv ansats vara lämplig. Om deduktiv ansats valts hade 

utgångspunkten utgått ifrån en teori eller modell och hade inte svarat på syftet vilket 

kan ses stärkande i valet av ansats. Frågeställningen var hur personer med KOL 

hanterar sin vardag och därför valdes avgränsningen att endast inkludera artiklar som 

fokuserade på individerna i deras hemmiljö. Att avgränsa artikelsökningen till 

publicering mellan år 2013 till 2018 valdes för att hitta så aktuell forskning som 

möjligt. Östlundh (2017) menar att forskning oftast är skriven på engelska och detta 

valdes därför som begränsning i sökningarna. Resultatartiklarna var skrivna på 



 

 10 

engelska vilket kunde resultera i feltolkning av litteraturen då examensarbetets 

författare inte har språket som modersmål och detta kan ses som en svaghet i arbetet. 

Initialt planerades det att endast inkludera artiklar från Europa, Nordamerika och 

Australien. Avgränsningen gällande länder var menat att utgå ifrån en liknande kultur 

och sjukvårdssystem jämfört med Sverige. På grund av risken för att missa relevanta 

artiklar valdes det att ej göras avgränsningar utifrån land. Peer- review valdes som 

avgränsning för att stärka kvaliteten på resultatartiklarna. I CINAHL fanns funktionen 

att utföra avgränsningen redan i sökningen och i övriga databaser utfördes kontroll 

manuellt. Sökorden testades i olika kombinationer i den inledande sökningen vilket 

stärker relevansen av valda sökord till den systematiska sökningen. Sökordet coping 

valdes utifrån det svenska ordet hantering. Eftersom coping är ett vedertaget begrepp 

inom forskning kan det finnas risk för misstolkning av litteraturen vilket kan sänka 

examensarbetets kvalitet. Trots risk för misstolkning valdes coping som fritextord för 

att öka träffsäkerheten gällande hanterandet av sjukdomen. Sökorden patient 

experience testades i den inledande osystematiska sökningen, men användes inte i den 

systematiska sökningen då antalet artiklar bedömdes vara för få. Artiklar som var ur 

patientens synvinkel valdes istället ut manuellt. Ämnesorden valdes för att fokusera 

på personer med KOL och kombinerades med fritextord samt booleska operatorn 

”OR” som Forsberg och Wengström (2015) menar breddar sökningens resultat. Att 

sökningar utfördes i olika databaser samt att dubbletter hittades stärker trovärdigheten 

(Henricson, 2017). Trunkering av ordet coping valdes för att inte missa andra ändelser 

på ordet vilket stärker sökningens kvalitet (Östlundh, 2017). Beroende på 

databasernas utformning skapas olika sökstrategier och efter information från 

bibliotekarie att trunkeringar inte fungerar optimalt vid sökning i PubMed, valdes 

detta bort. Enligt råd från bibliotekarie valdes trunkering bort i PubMed på grund av 

databasens utformning, vilket bekräftades då sökning med trunkering gav ett betydligt 

mindre antal artiklar. Användning av en vedertagen granskningsmall, som graderar 

artiklarnas kvalitet kan ses som stärkande av pålitligheten. Valet att inkludera 

samtliga resultatartiklar, oberoende av gradering kan sänka examensarbetets 

pålitlighet. Kvalitetsgranskningen av resultatartiklarna delades upp mellan författarna 

vilket Henricson (2017) menar kan sänka kvaliteten på examensarbetet. Under 

databearbetningsfasen skapades stödord individuellt för att sedan koda artiklarna, 

diskutera och sammanställa gemensamt vilket kan ses stärka kvaliteten på 

examensarbetet och minska förförståelsens påverkan. Granskning av uppsatsen har 

skett i samband med grupphandledning av handledare och medstudenter samt 

utomstående personer, vilket stärker trovärdigheten och pålitligheten enligt Henricson 

(2017). Resultatartiklarna kommer ifrån Danmark, Island, Storbritannien, Taiwan, 

Irland, Portugal, Australien, Sverige, Nederländerna och Norge. Variationen på 

ursprungsländer kan påverka resultatets överförbarhet negativt, men trots den 

geografiska variationen gav samtliga artiklar liknande resultat vilket stärker 

överförbarheten. Examensarbetets resultat skulle kunna vara överförbart till liknande 

kontext. Grundläggande etiska överväganden gäller inte endast forskning utan även 

studentuppsatser, vilka ska genomsyra det vetenskapliga examenarbetet (Kjellström, 

2017). Allt från frågeställningen i starten av arbetets gång till val av artiklar som 
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inkluderas i resultatet bör övervägas enligt etiska riktlinjer om tydlighet och ärlighet, 

vilket har tagits i beaktande genom hela processen. 

Resultatdiskussion 

Syftet var att belysa vilka strategier som används i hemmiljön av personer med KOL 

och besvarades i resultatets fyra kategorier: Kunskap och känsla av kontroll, 

anpassning av aktivitetsnivå, användning av stöd och livsstilsförändringar.  

Nivå av kunskap och känsla av kontroll påverkade personernas hanterande av 

sjukdomen (Brien et al., 2016; Zakrisson et al., 2014). Förmåga till egenvård och 

kunskapsnivå om sjukdomen hos personer med KOL, har ett direkt samband med 

färre depressiva symtom (Lee, Yoon, Kim & Jeong, 2013; Zakrisson & Hägglund, 

2010). Tankar går då till hur viktigt det är att säkerställa att personen med KOL har 

förstått informationen som ges av sjuksköterskan. I undervisningssituationer är det 

därför viktigt att inte bara informera utan också be personen med KOL att upprepa 

vad som sades. Personer med kunskap om sjukdomen kan förhindra 

försämringsperioder självständigt och därmed slippa att uppsöka vård (Jarab, 

Alefishat, Mukattash, Alzoubi & Pinto, 2018). I och med den ökande andelen äldre, 

insjuknade personer och den minskade andelen i arbetsför ålder kommer det att 

krävas ökade möjligheter till egenvård (Liljequist & Törnvall, 2015). Detta är 

förenligt med Socialstyrelsens (2018) behandlingsmål om att personer med KOL skall 

nå så god kontroll över sin sjukdom som möjligt. Robinson et al. (2018) belyser en 

interaktion mellan värdet av kunskap och behovet av stöd. Det är viktigt att anhöriga 

har kunskap för att kunna notera symtom hos personen med KOL och kunna 

underlätta användning av strategier, vid bland annat andnöd (Robinson et al., 2018). 

Kognitiva strategier kan användas och lindrar inte bara andnöden utan även de 

panikkänslor som uppkommer (Simon et al., 2016). Emotionellt stöd visade sig vara 

viktig del i personernas liv då de behövde någon att be om råd, diskutera problem- 

eller samtala med (Gabriel et al., 2014; Harb et al., 2017). Trots att personer med 

KOL har ett behov av att samtala om känsliga ämnen, kan de i vissa fall vara 

motvilliga att belasta det sociala närverket (Norell Pejner, Ziegert & Kihlgren, 2015). 

Individerna kan i sådana situationer finna stöd hos sjuksköterskan som en neutral, 

rådgivande funktion som i professionen har skaffat sig kunskap och erfarenhet inom 

ämnet (Jarab et al., 2018; Norell Pejner et al., 2015). Samtal med sjuksköterskor kan 

ge känsla av trygghet vilket kan vara stärkande i hanterandet av sjukdomen (Leine et 

al., 2017; Verbrugge, et al., 2013). Möjlighet till god kommunikation grundades i tillit 

och personerna med KOL upplever tillit om sjuksköterskan tar sig tid och är 

närvarande i samtalen. Detta kan kopplas till sjuksköterskans kärnkompetens 

personcentrerad vård som innebär att hela patientens livsvärld ska vara en naturlig del 

i omvårdnaden (McCance & McCormack, 2013). Personcentrerad vård kan endast 

skapas genom att sjuksköterskan lyssnar och är lyhörd på när personen med KOL 

berättar om sina önskemål (Ekman & Norberg, 2013). Tankar går till sjuksköterskans 

arbetssituation i dagens hälso- och sjukvård där tidsbristen är påtaglig och 
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arbetsbelastningen är hög. Det är då viktigt att reflektera över hur mötet med personer 

med KOL ter sig, då det är viktigt att förmedla lugn och närvaro som sjuksköterska.  

En central strategi för att hantera det dagliga livet med andnöd och trötthet var att 

anpassa sin aktivitetsnivå (Bastrup Jørgensen et al., 2013; Chen et al., 2016; Cooney 

et al., 2013; Gabriel et al., 2014; Harb et al., 2017; Paap et al., 2014). Dessa symtom 

påverkade förmågan samt viljan att utföra sysslor och aktiviteter. 

Sjukdomsprogressionen resulterar i en minskad nivå av fysisk aktivitet vilket i sin tur 

kan leda till minskad fysisk förmåga och därmed ökat antal situationer som skapar 

andnöd (Belza et al., 2001; Troosters et al., 2010). Kombinationen kan resultera i en 

negativ spiral med en exponentiellt minskande fysisk kapacitet och välbefinnande. 

Stöd har visat sig ha en koppling till fysisk aktivitet då personer med KOL har uppgett 

att de har kunnat utföra mer fysisk aktivitet tack vare att de haft socialt stöd (Hartman, 

Ten Hacken, Boezen & De Greef, 2013; Patterson et al., 2017). Fysisk aktivitet är ett 

brett begrepp med varierande innebörd för olika individer (Patterson et al., 2017). Det 

är därför viktigt att sjuksköterskor arbetar med personcentrerad vård för att främja 

motivationen hos personer med KOL för att utföra fysisk aktivitet i det dagliga livet 

(McCance & McCormack, 2013). Rädsla och stress för att utföra fysisk aktivitet är 

hämmande och kan skapa en ond spiral, som i sin tur kan leda till andnöd (Patterson 

et al., 2017). Vid reflektion om medveten isolering gick tankarna till att istället för en 

strategi kan det ses som en ofrivillig konsekvens av att leva med KOL. Medveten 

isolering tolkades trots detta som en strategi som enligt resultatet användes för att 

slippa uppleva känslor av att vara till besvär för andra och känna besvikelse över den 

egna fysiska förmågan (Bastrup Jørgensen et al., 2013; Chang, Dai, Chien & Chan, 

2016; Gabriel et al., 2014). 

Rökstopp var den livsstilsförändring som beskrevs vara den viktigaste delen i 

hanteringen av sjukdomen och rekommenderades av hälso- och sjukvård för personer 

med KOL (Chang et al., 2016; Harb et al., 2017; Vuong et al., 2016; Zakrisson et al., 

2014). Även om andra faktorer kan vara orsaker till sjukdomen kan personer som är 

eller har varit tobaksrökare ha större besvär av sjukdomen än icke-rökare (GOLD, 

2018). Det finns ofta en vilja att sluta röka hos personer med KOL, men det finns en 

rädsla att sjukdomen ska förvärras vid förändringen (Patterson et al., 2017). Vissa 

väljer att fortsätta röka efter insjuknande då de kan ha en känsla av att det är för sent 

att sluta röka eller att det är den enda delen av livet som får dem att må bra (Wilson, 

Elborn & Fitzimons, 2010). Ytterligare hinder för att uppnå ett lyckat rökstopp är om 

personen med KOL lever tillsammans med en rökare. Det var därför av stor vikt att 

inkludera eventuell partner i samtalen med sjuksköterskan för att skapa gynnsamma 

förutsättningar för rökstopp. Vid avsaknad av motivation gällande 

livsstilsförändringar, kan det vara svårt för sjuksköterskor att motivera personen med 

KOL att utföra egenvård (Verbrugge et al., 2013; Wilson et al., 2010). Sjuksköterskan 

spelar en stor roll för motivationsnivåerna hos personer med KOL när det gällde 

livsstilsförändringar (Leine et al., 2017). Vid samtal om egenvård och 
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livsstilsförändringar är det viktigt att sjuksköterskan har ett personcentrerat 

förhållningssätt med öppna frågor och inte verkar dömande gällande livsvalen 

(Ekman & Norberg, 2013; McCance & McCormack, 2013; Zakrisson & Hägglund, 

2010). Som sjuksköterska måste det ständigt finnas i tankarna att alla är olika och vill 

bli behandlade med respekt oavsett vad individerna värderar i sina liv. För att kunna 

göra detta är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om sina egna övertygelser och 

värderingar (McCance & McCormack, 2013). Tankar går till att förtroende och tillit 

tar tid att skapa och därför bör kontinuitet i vårdsammanhang finnas. Genom att en 

viss relation skapas, mellan sjuksköterskan och personen med KOL kan möjligheter 

till god vård genereras. I samband med att sjukdomen förvärras ökar också 

acceptansen till att ta emot hjälp och stöd (Vaske et al., 2017). Om sjuksköterskan 

lägger fokus på den stödjande rollen och har skaffat sig kunskap om 

patientundervisning så kan patienternas egenvårdförmåga öka, vilket kan leda till 

ökad livskvalitet och minskat vårdbehov (Zakrisson & Hägglund, 2010). Detta kan 

nås genom att man tillsammans skapar en vårdplan utifrån individens förutsättningar 

(Ekman & Norberg, 2013; Wood-Baker et al., 2012).  

Konklusion och implikation 

Resultatet presenterades i fyra kategorier som var kunskap och känsla av kontroll, 

anpassning av aktivitetsnivå, stöd och livsstilsförändringar. Vanliga strategier hos 

personer med KOL för att hantera det dagliga livet var att anpassa sin aktivitetsnivå 

till sin fysiska kapacitet, utöka sin kunskap om sjukdomen samt att använda personer i 

sin omgivning till emotionellt och praktiskt stöd. Anpassning av aktivitetsnivån och 

strategisk planering användes för att få energin att räcka hela dagen och undvika 

andnöd. Genom att sänka tempot och genomföra sysslor i intervaller kunde minska 

energiåtgången. Nedsatt fysisk förmåga eller känslomässiga skäl kunde medföra att 

personer med KOL tvingades att avstå från aktiviteter de tidigare uppskattade. Detta 

kunde leda till isolering i vissa fall. Ett sätt att ta kontroll över sjukdomens påverkan 

var genom positivt tänkande, som kunde användas för att hantera upplevelsen av 

andnöd. Viljan och motivationen att sluta röka behövde komma från personen med 

KOL och grundas i kunskap om sjukdomen och rädsla för sjukdomsprogression och 

andnöd. Sjuksköterskor hade en viktig roll i hälsofrämjandet av patienter med KOL, 

både som ett stöd och som källa till kunskap. Förmåga till egenvård anses vara 

väsentligt för att kunna hantera den ökade belastningen på hälso- och sjukvård. 

Möjligheter till detta skapas genom patientundervisning vilket kan användas för att 

stärka egenvårdsförmågan hos personer med KOL. Sjuksköterskans roll gällande 

patientundervisning saknar dock en tydlig definition, vilket behöver tydliggöras 

ytterligare i framtiden. Personer med KOL är en patientgrupp som kan gynnas av 

digitalisering, då detta skulle kunna effektivisera kontakten med hälso- och 

sjukvården och lindra känslan av social isolering. Ytterligare forskning behövs i 

framtiden om hur patienters egenvårdsförmåga och autonomi kan stärkas. Forskning 

som ökar förståelsen angående riskfaktorernas betydelse behövs i framtiden men även 

longitudinella studier för att förstå hela sjukdomsförloppet.
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

Sökord CINAHL  PubMed  PsycINFO  

Kronisk Obstruktiv 

Lungsjukdom 

Pulmonary Disease, 

Chronic Obstructive 

(Headings) 

Pulmonary Disease, 

Chronic Obstructive 

(MeSH Terms) 

Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease 

(Thesaurus) 

KOL COPD (fritext) COPD (fritext) COPD (fritext) 

Coping Coping (fritext) Coping(fritext) Coping (fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

(*) Antal dubbletter, vilka är inkluderade i sökningens resultatlista

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

artiklar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2018-10-23 CINAHL 

Pulmonary Disease, Chronic 

Obstructive [Major Heading] OR 

COPD [fritext] AND Coping* 

[fritext] Limits: År 2013-2018, 

engelska, Research article  43 43 9 5 

2018-10-23 PubMed 

Pulmonary Disease, Chronic 

Obstructive [Major MeSH Terms] 

OR COPD [fritext] AND Coping 

[fritext] Limits: 5 år, engelska 138 (21*) 79  7 5 

2018-10-24 PsycINFO 

Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease [Thesaurus] (Major) OR 

COPD [fritext] AND Coping* 

[fritext] Limits: 2013-2018, 

engelska, exkluderat resultat från 

böcker 365 (34*) 35 8 5 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Bastrup Jørgensen, L., Dahl, R., Ulrich Pedersen, P. & Lomborg, K. (2013). Four types of coping 

with COPD-induced breathlessness in daily living: a grounded theory study. Journal of Research 

in Nursing, 18, 520-541. Doi: 10.1177/1744987112468443 

Land  

Databas 

Danmark 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska hur personer med måttlig till mycket svår KOL hanterar andnöd i det 

dagliga livet. 

Metod:  

Design 

Grounded theory. 

Kvalitativ design 

Urval 12 patienter rekryterades under sjukhusvistelse för akut exacerbation av KOL. 

Datainsamling Datainsamling skedde genom intervjuer, videoinspelning och insamling av mätvärden relaterade 

till andningsförmåga. 

Dataanalys Analys av intervjuer och videoinspelningar genomfördes och jämfördes sedan mot kvantitativa 

mätvärden. Data sammanfogades, beteendemönster hittades och kategorier skapades. 

Bortfall Framgår ej. 

Slutsats Studien presenterade fyra olika beteendemönster i personers dagliga liv med KOL. Studien belyste 

olika strategier att hantera det dagliga livet som att anpassa aktivitetsnivå, avkoppling, positivt 

tänkande, användning av socialt- och instrumentellt stöd och medveten isolering.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 2 

 

 

Referens Bragadottir, G. H., Halldorsdottir, B. S., Ingadottir, T. S & Jonsdottir, H. (2018). Patients and 

families realising their future with chronic obstructive pulmonary disease – A qualitative study. 

Journal of Clinical Nursing, 27, 57-64. doi: 10.1111/jocn.13843 

Land  

Databas 

Island 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka patienters och deras anhörigas upplevelser av att lära sig om livet med 

KOL. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk tolkning 

Urval Patienter med anhöriga som närvarat i en randomiserad kontrollstudie rekryterades. Skriftlig 

förfrågan och information om utformning av intervjuerna skickades ut till potentiella deltagare. 

Datainsamling 37 deltagare inkluderades varav 22 var personer med KOL och 15 var anhöriga. 

Fokusgruppsintervjuer och familj-dyad intervjuer utfördes juni-november 2012. Fyra olika 

gruppintervjuer utfördes med 7–10 deltagare i varje, två grupper med deltagare från testgruppen 

och två grupper med deltagare från kontrollgruppen. Intervjuer med åtta familj-dyad grupper 

utfördes i direkt anslutning efter fokusgrupperna för att få ännu mer detaljerat material. I 

testgruppen var det 12 patienter och i kontrollgruppen var det 10 patienter.  

Dataanalys Insamlat material transkriberades ordagrant. Teman skapades och texterna översattes till engelska 

med hjälp av en tolk. Med hjälp av den hermeneutiska cirkeln och tematisk analys hittades likheter 

och skillnader i materialet. Skillnader mellan grupperna hittades inte därför användes allt insamlat 

material som en helhet.  

Bortfall 30 patienter bjöds in och 22 valde att delta. Samtliga gav skriftligt godkännande. 

Slutsats Kunskap är en väsentlig del i hanterandet av vardagen enligt studien. Många patienter och 

anhöriga eftersökte mer information från hälso- och sjukvård för att få ytterligare kunskap om 

olika strategier. Rökning beskrevs som ett hanterande och svårigheterna med nikotinberoende 

belystes. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad III enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Brien, S. B., Lewith, G. T. & Thomas, M. (2016). Patient coping strategies in COPD across 

disease severity and quality of life: a qualitative study. npj Primary Care Respiratory Medicine, 

26, 1-7. doi: 10.1038/npjcrm.2016.51 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Artikelns syfte var att undersöka och öka förståelsen gällande varierande copingstrategier hos 

patienter i olika stadier av KOL och sjukdomsspecifik livskvalitet.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ design  

 

Urval Patienter med diagnostiserad KOL och som genomfört COPD Assessment Test (CAT) 

rekryterades genom primärvård, akutsjukvård alternativt genom databas med frivilliga patienter. 

Variation eftersöktes av klassifikation av sjukdomens stadie enligt GOLD (1–4) samt påverkan av 

livskvalitet som bedömts med hjälp av CAT.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer i deltagarnas hemmiljö med datainsamling december 2013 – april 

2014. Skriftligt godkännande gavs i förväg. Intervjuerna var digitalt inspelade och varade tills 

datamättnad uppnåtts. Transkribering utfördes ordagrant och textanalys med synonymer skapades. 

Dataanalys Insamlat material kodades, teman och subkategorier skapades. Analysen bekräftade att 

datamättnad uppnåtts. 

Bortfall 729 potentiella deltagare inbjöds, 136 personer svarade och bedömdes vidare genom 

telefonkontakt. 36 personer inkluderades varav två deltagare avstod relaterat till hälsoskäl. 

Slutsats Studien beskrev olika typer av strategier som personer med KOL använde i vardagen. Strategierna 

kunde vara anställande av hemhjälp, fysisk aktivitet och avkoppling var ytterligare strategier som 

beskrevs. Andra strategier som beskrevs vara kopplade till tankens kraft, till exempel motivation 

att hantera vardagen, positivt tänkande och minimerande av sjukdomens betydelse. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Chang, Y., Dai, Y., Chien, N. & Chan, H. (2016). The Lived Experiences of People with Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease: A Phenomenological Study. Journal of Nursing Scholarship, 

48:5, 466-471. Doi:10.1111/jnu.12230 

Land  

Databas 

Taiwan 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska upplevda erfarenheter av människor med KOL efter inläggning för akut 

exacerbation eller lunginflammation. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ design. 

Fenomenologisk. 

Urval Inklusionskriterier var att deltagare skulle ha klinisk diagnos av KOL, varit inlagda i slutenvård 

för akut exacerbation eller lunginflammation inom det senaste året, vara över 18 år, kunna prata 

mandarin eller taiwanesiska, beredda att bli intervjuade och inspelade samt givit samtycke att 

medverka. Exklusionskriterier var lungcancer eller tuberkulos, hjärtsjukdom samt nedsatt 

kognition.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer från 14 patienter. 

Dataanalys Analysen styrdes av kvalitativ innehållsanalys. Efter bearbetning av insamlat material formades 

teman och subkategorier. 

Bortfall 17 patienter tillfrågades och tre avböjde. 14 deltagare inkluderades. 

Slutsats Strategier som deltagarna använde sig av var att medvetet isolera sig för att undvika andnöd och 

influensa, speciellt under vintern. Exempel på hälsofrämjande åtgärder var rökstopp, vaccinering 

och folkmedicin. Användning av socialt stöd tas upp. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Chen, K., Liu, C., Lotus Shyu, Y. & Yeh, S. (2016). Living with Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease: The Process of Self-Managing Chronic Obstructive Pulmonary Disease. The Journal of 

Nursing Research, 24, 262-271. Doi:10.1097/jnr.0000000000000152 

Land  

Databas 

Taiwan 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska processen av egenvård för patienter med KOL och faktorerna som påverkar 

egenvårdsförmågan. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ design. 

 

Urval Lämplighetsurval av deltagare till studien utfördes av läkare på ett sjukhus i Taiwan. 19 män som 

varit diagnostiserade med KOL i minst ett år bjöds in att delta och samtliga accepterade.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys. Kodning av materialet genomfördes. Resultaten jämfördes för att finna 

samband och slutsatser kunde dras.  

Bortfall Inget deltagarbortfall förekom.  

Slutsats Studien belyser strategier patienter använder för att stärka sin egenvårdsförmåga. Strategierna som 

användes var fysisk träning, införskaffande av kunskap, utnyttjande av socialt stöd, avkoppling 

och kontakt med hälso- och sjukvård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Cooney, A., Mee, L., Casey, D., Murphy, K., Kirwan, C., Burke, E., … Murphy, J. (2013). Life 

with chronic obstructive pulmonary disease: striving for ’controlled co-existence’. Journal of 

Clinical Nursing, 22, 986-995. doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04285.x 

Land  

Databas 

Irland 

CINAHL 

Syfte Syftet var att förstå meningen med KOL för människor och deras svar på sjukdomen. 

Metod:  

Design 

Grounded Theory.  

Kvalitativ design. 

Urval Deltagare valdes ur PRINCE studien. Teoretiskt urval utifrån teori. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer med 26 personer med KOL. Deltagare rekryterades från 

primärvården i västra Irland.  

Dataanalys Grounded Theory. Insamlat material kodades och kategorier skapades. Samband mellan kategorier 

analyserades och en teori kunde formuleras.  

Bortfall Framgår ej. 

Slutsats Studien visade att strategier som deltagarna använde var att anpassa sin aktivitetsnivå efter 

förmåga, medvetet isolera sig, planera hemmet efter sjukdomen samt ta kontroll över situationen 

genom positivt tänkande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Gabriel, R., Figueiredo, D., Jácome, C., Cruz, J. & Marques, A. (2014). Day-to-day living with 

severe chronic obstructive pulmonary disease: Towards a family-based approach to the illness 

impacts. Psychology & Health, 29, 967-983. doi: 10.1080/08870446.2014.902458 

Land  

Databas 

Portugal 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka perspektivet från patienter och deras anhöriga angående påverkan som 

KOL har på deras dagliga liv.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ design. 

 

Urval Rekrytering av deltagare utfördes utifrån rekommendationer från behandlande läkare på berörda 

sjukhus i centrala Portugal. Deltagare som ingick i studien var 20 patienter med KOL och 20 

familjemedlemmar. 

Datainsamling Individuella intervjuer med öppna frågor till patienter med KOL och deras anhöriga. 

Dataanalys Material kodades och kategoriserade för att sedan undersöka samband mellan teman och dra 

slutsatser.  

Bortfall 37% av inbjudna deltagare avbröt medverkan på grund av försämring av deltagares hälsotillstånd. 

Slutsats Artikeln belyser hur patienter med KOL behöver anpassa sin aktivitetsnivå för att klara vardagen. 

Med en anpassad nivå kan de fortfarande utöva aktiviteter. Patienterna kände sig frivilligt och 

ofrivilligt isolerade. Andra strategier var positivt tänkande och vaccinering. Socialt stöd var en 

viktig del och perspektivet från anhöriga belystes.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Harb, N., Foster, J. M. & Dobler, C. C. (2017). Patient-perceived treatment burden of chronic 

obstructive pulmonary disease. International Journal of COPD, 12, 1641-1652. doi: 

10.2147/COPD.SI30353 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Artikelns syfte var att undersöka upplevd behandlingsbörda hos personer med svår KOL.   

Metod:  

Design 

Kvalitativ design. 

Urval Potentiella deltagare med KOL identifierades av en sjuksköterska via listor och databaser med 

patienter i ett polikliniskt program. Patienterna kontaktades via telefon och samtliga som valde att 

delta gav skriftligt godkännande innan intervjuerna.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer användes för att få en fördjupad förståelse av personernas upplevelse. 

Intervjuguide användes och 2 pilotintervjuer utfördes vilket resulterade i mindre justeringar. 

Intervjuerna blev digitalt inspelade, varade till datamättnad uppnåtts och transkriberades 

ordagrant.  

Dataanalys Kodning av insamlat material utfördes och teman skapades. 

Bortfall 27 patienter gav godkännande till deltagande varav en deltagare bortföll innan intervjuerna 

utfördes.  

Slutsats Artikeln beskrev strategier i form av planerad fysisk träning, anpassning av tempo i vardagen, och 

avkoppling för att öka välbefinnandet. Gällande rökning fanns två sidor där en del hade slutat röka 

av diverse olika anledningar men det fanns en liten del som fortsatte röka som strategi. 

Kunskapsbehov var något som ansågs viktigt och social isolering användes som strategi av diverse 

anledningar.     

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Nykvist, M., Larsson, E-L. & Dahlborg Lyckhage, E. (2013). ’It’s about me’- a narrative analysis 

of female smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and their relationship to 

smoking. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28, 373-380. doi: 10.1111/scs.12068 

Land  

Databas 

PsycINFO 

Sverige 

Syfte Syftet var att beskriva hur upplevelsen av det dagliga livet var hos en grupp kvinnor med KOL 

och deras relation till rökning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ design. 

 

Urval Brev med information skickades ut till potentiella deltagare som visat intresse för deltagande i 

studien. Sex kvinnor valde att delta och gav skriftligt godkännande.  

Datainsamling Narrativa intervjuer valdes för att förstå deltagarnas livsvärld. Öppna frågor ställdes för att 

intervjuaren skulle kunna få en förståelse för den unika livsvärlden och följdfrågor ställdes vid 

behov. Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades ordagrant.  

Dataanalys Intervjuerna analyserades med narrativ analysmetod, mönster i insamlat material noterades och 

teman skapades.   

Bortfall Inget bortfall presenteras. 

Slutsats Studien beskriver svårigheterna med rökning. Hur beroendet styr vardagen, trots att rökstopp 

underlättar sjukdomsbesvären så övervägde de positiva delarna med att fortsätta röka. Anpassning 

av aktivitetsnivån i det dagliga livet beskrevs som en strategi att öka välbefinnandet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad III enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

  

Referens Paap, M., Bode, C., Lenferink, L., Groen, L., Terwee, C., Ahmed, S., … van der Palen, J. (2014). 

Identifying key domains of health-related quality of life for patients with Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease: the patient perspective. Health and Quality of Life Outcomes, 12:106. 

Doi:10.1186/s12955-014-0106-3  

Land  

Databas 

Nederländerna 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att identifiera vilka domäner av hälsorelaterad livskvalitet som var utav 

störst vikt för patienter med KOL, ur patientens synvinkel. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ design. 

 

Urval 21 patienter med KOL som sökte vård. Inklusionskriteriet för deltagande var att ha erhållit 

diagnosen KOL.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer. I första delen fick deltagarna besvara öppna frågor. I den andra 

delen fick deltagarna välja fem utav 16 teman som bestämts i förväg. De ombads rangordna teman 

efter personlig relevans till deras liv med KOL. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys. Kodning av material genomfördes och från resultatet skapades teman 

och subkategorier. Insamlat material analyserades. Deltagarnas ranking på domänerna uteslöts då 

det förekom internt bortfall i resultat. 

Bortfall Deltagarbortfall ej angivet. 

Slutsats Strategier som användes av deltagarna var anpassad aktivitetsnivå, avkoppling, planering av 

aktiviteter och strategier att undvika andnöd. Användning av socialt stöd var nödvändigt även om 

det framkom att bristen på autonomi var besvärande för deltagarna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

  

Referens Steindal, S. A., Österlind, J., Halvorsen, K., Schjelderup, T., Kive, E., Wergeland Sørbye, L. & 

Dihle, A. (2017). A qualitative study of women’s experiences of living with COPD. Nursing 

Open, 4, 200-208. doi: 10.1002/nop2.86 

Land  

Databas 

Norge 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka kvinnor med KOL upplever det dagliga livet i sin hemmiljö. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ design 

Studien var en del av en större studie med mixed method. 

Urval Deltagare rekryterades med hjälp av två erfarna sjuksköterskor på ett sjukhus beläget i 

storstadsmiljö i Norge.  Nio patienter tillfrågades och samtliga godkände deltagande. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor utfördes januari-juni 2014. Intervjuguide användes 

och deltagarna gavs möjlighet att reflektera fritt över frågorna. Kompletterande frågor ställdes vid 

behov. Intervjuerna blev digitalt inspelade, transkriberades ordagrant och avidentifierades. 

Dataanalys Analysen styrdes av kvalitativ innehållsanalys. Efter bearbetning av insamlat material formades 

teman och subkategorier.  

Bortfall Inget bortfall förekom. 

Slutsats Strategier som beskrevs var att ta kontroll, att planera sin vardag och att få hjälp med de 

hushållssysslor som upplevdes överväldigande. Det sociala nätverket belystes som en viktig del i 

hanterandet av vardagen, att få stöd både i det sociala och det praktiska.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

  

Referens Strang, S., Farrell, M., Larsson, L-O., Sjöstrand, C., Gunnarsson, A., Ekberg-Jansson, A. & 

Strang, P. (2014). Experience of Guilt and Strategies for Coping with Guilt in Patients with Severe 

COPD: A qualitative interview study. Journal of Palliative Care, 30:2, 108–115 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska hur patienter med svår KOL upplever- och ser på skuld och hur de hanterar 

skulden. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ design. 

 

Urval Deltagare rekryterades från primärvården i västra Sverige. 31 deltagare inkluderades i studien. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor och följdfrågor ställdes vid behov. Intervjuerna 

utfördes i patienternas hemmiljö alternativt i primärvården.  

Dataanalys Deskriptiv innehållsanalys där insamlat material kodats och teman skapats.  

Bortfall Inget bortfall presenterades.  

Slutsats Strategier som beskrevs i studien var positivt tänkande, användning av stöd och anpassning av 

aktivitetsnivå. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 



BILAGA C  

 

Artikel 13 

 

  

Referens Stridsman, C., Lindberg, A. & Skär, L. (2014). Fatigue in chronic obstructive pulmonary disease: 

a qualitative study of people’s experiences. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28, 130-138. 

doi: 10.1111/scs.12033 

Land  

Databas 

Sverige 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelse av fatigue i vardagen hos personer med måttlig till mycket svår 

KOL. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ design. 

 

Urval Deltagare arrangerades genom en populationsbaserad studie, Obstructive Lung Disease in 

Northern Sweden (OLIN). En sjuksköterska som deltog i forskningsteamet i OLIN valde ut 

potentiella deltagare utifrån givna urvalskriterier. Skriftlig information om studien skickades ut till 

de utvalda som inbjöds att delta. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. Deltagarna hade i förhand erhållit skriftlig information om fatigue 

vilket skapade möjlighet att reflektera över upplevelsen innan intervjuerna skulle äga rum. 

Utformning av frågorna inspirerades av en intervjuguide och frågorna testades i fyra 

pilotintervjuer. Följdfrågor ställdes för att försäkring av upplevelsen. Intervjuerna spelades in 

digitalt och transkriberades ordagrant vilka jämfördes i efterhand för att försäkra korrekt 

transkribering.  

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys. Insamlat material behandlades och kodades. Kategorier och 

subkategorier skapades. 

Bortfall Fem personer avböjde deltagande, 20 personer valde att delta och gav skriftligt godkännande.  

Slutsats Vikten av att planera vardagen beskrevs och en strategi var att ta pauser vid behov. Fysisk 

aktivitet i form av promenader ansågs öka välbefinnandet.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 14 

 

  

Referens Vuong, K., Hermiz, O., Razee, H., Richmond, R. & Zwar, N. (2016). The experiences of smoking 

cessation among patients with chronic obstructive pulmonary disease in Australian general 

practice: a qualitative descriptive study. Family Practice, 33:6, 715-720. doi: 

10.1093/fampra/cmw083 

Land  

Databas 

Australien 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka personliga erfarenheter av rökstopp hos patienter med KOL inom 

Australiens allmänkliniker. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ design. 

 

Urval Målmedvetet urval av 33 patienter selekterades ur en kluster-randomiserad kontrollstudie som 

utförts i sydvästra Sydney, Australien december 2006-maj 2009. Brev med inbjudan till studien 

skickades ut till de 330 deltagarna i kontrollstudien. Vid frånvaro av svar skickades ytterligare ett 

brev ut efter två veckor och därefter kontaktades de som fortfarande inte svarat via telefon vid ett 

tillfälle.  

Datainsamling Förbestämda frågor användes under intervjuerna som utfördes via telefon. 31 av intervjuerna 

spelades in digitalt och två deltagare nekade inspelning vilket resulterade i att intervjuaren i direkt 

anslutning till samtalen antecknade ner detaljer som framkommit.  De inspelade intervjuerna 

transkriberades ordagrant.  Deltagarna svarade även på formulär där utnyttjande av hälso- och 

sjukvård besvarades samt St. George’s Respiratory Questionaire för att mäta patienternas 

hälsostatus.  

Dataanalys Insamlat transkriberat material bearbetades. All data avidentifierades och tematisk analys 

användes med både deduktiv- och induktiv infallsvinkel. Triangulering utfördes och teman och 

subkategorier skapades.  

Bortfall 330 inbjöds via brev och av de som anmälde intresse valdes målmedvetet 33 deltagare ut och 

samtliga gav skriftligt godkännande. 

Slutsats Rökstopp beskrevs som vanligast förekommande bland deltagarna och motivationen att sluta var 

bland annat att förhindra exacerbationer. En del av deltagarna beskrevs fortsätta röka för att det 

ändå var för sent att sluta då de redan drabbats av KOL.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad III enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 15 

 

 

Referens Zakrisson, A-B., Theander, K. & Anderzén-Carlsson, A. (2014). How life turned out one year 

after attending a multidisciplinary pulmonary rehabilitation programme in primary health care. 

Primary Health Care Research & Development, 15, 302-311. doi: 10.1017/S1463423613000315 

Land  

Databas 

Sverige 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelsen som patienter med KOL haft gällande kvarvarande effekter av 

ett multidisciplinärt lungrehabiliteringsprogram inom primärvården. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ design. 

 

Urval Utav de 49 deltagarna från som deltagit i lungrehabiliteringsprogrammet inbjöds 25 personer att 

delta i studien. Urvalet gjordes utifrån att deltagarna skulle bo i samma kommun och inbjudningar 

att delta skickades ut. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer utfördes och frågorna utformades med hjälp av en intervjuguide. 

Följdfrågor ställdes vid behov. Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys användes. Insamlat material kodades, kategorier- och subkategorier 

skapades. 

Bortfall 25 personer inbjöds att delta, fyra avböjde och en exkluderades på grund av okänd adress. Totalt 

20 deltagare inkluderades. 

Slutsats Planering av vardagen beskrev som en stärkande strategi och även behov av kunskap då känsla av 

egenvårdsförmågan stärktes av detta. Träning kunde i många fall vara ett strategiskt val att öka 

välbefinnandet medan i andra fall ansågs träning vara endast en påfrestning som inte gav positiva 

resultat. Kvarvarande effekter kunde också vara att deltagarna tog emot stöd och hjälp i större 

utsträckning än tidigare.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003). 
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