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Abstrakt 

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är en långsamt progressiv lungsjukdom. I Sverige är 
mellan 500 000-700 000 personer drabbade. Syftet med denna studie var att undersöka 
patienternas upplevelser av vardagen efter deltagande i KOL-skola. Vid insamling av 
information användes enkäter. Trettio personer av 52 besvarade enkäten och det visade sig att 
ungefär hälften upplevde någon positiv förändring i sin vardag efter att de deltagit i KOL-
skola. Majoriteten av dessa patienter svarade att det mest betydelsefulla att klara av i sin 
vardag var att klara sig så självständigt som möjligt genom att kunna utföra merparten av sina 
vardagliga aktiviteter på egen hand, främst nämndes personlig hygien. Det som personerna 
beskrev som det bästa med att delta i en KOL-skola var den sociala aspekten, att få insikt om 
sjukdomen samt de tips och råd man fick. Att få uppföljning, kontakt med Hjärt- och 
Lungsjukas förening samt mer fysisk träning uppkom bland det som saknades under 
deltagandet. Det uppkom skillnader mellan männen och kvinnorna både gällande hjälp 
hemma samt inom användandet av hjälpmedel. Detta yttrade sig på olika vis beroende på om 
de var sammanboende eller ensamboende. 
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1 Inledning 

 
 
Idag saknas information om hur patienter upplever sin vardag efter deltagande i KOL-skola, 

därav skälet till valt ämne. 

 

”Hittills har det inte gjorts någon större randomiserad, kontrollerad studie i Sverige för att 

utvärdera effekterna av en KOL-skola. Därför finns ett stort behov av att genomföra 

metodologiskt välgjorda studier inom detta område”(Emtner, 2005, s.2939) 

 

Tidigare undersökningar och studier har fokuserat på hur människor med KOL upplever sin 

vardag men inte gjort någon vidare koppling till deltagande i KOL-skola. Eftersom diagnosen 

KOL ökar bland befolkningen och en åtgärd som blivit mer vanligt förekommande är att 

patienterna får delta i KOL-skola anser vi det viktig att undersöka patienternas upplevelser 

och synpunkter efter deltagande i KOL-skola. 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 KOL 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk, långsamt progressiv lungsjukdom 

(SBU, 2000).  KOL är en allvarlig sjukdom som försämrar lungfunktionen successivt 

(Larsson, 2006). KOL kännetecknas av att symtomen kommer smygande under många år och 

ofta över flera decennier. Symtomen yttrar sig som andningsbesvär, hosta och slem i 

luftvägarna (Roxström, 2005). KOL debuterar efter 40 års ålder (Larsson, 2006). Den främsta 

orsaken till att personer med KOL söker hjälp hos läkare är andnöd vid fysisk aktivitet 

(Roxström, 2005). Årligen dör mer än 2000 personer av KOL i Sverige (SBU, 2000). 

Beräkningar visar att 500 000 -700 000 personer i Sverige lider av KOL och statistik talar för 

en fortsatt ökning av diagnosen. Enligt vissa beräkningar kommer KOL att vara den tredje 

vanligaste dödsorsaken i världen år 2020 (Wirschubsky, 2009). 

Rökning och stigande ålder har visats sig vara den främsta orsaken till utvecklandet av KOL 

(SBU, 2000). Över 90 procent av de som lider av KOL är eller har varit rökare (Hjalmarsen, 

2007; SBU, 2000). Vanligen utvecklas KOL efter 30-50 års rökning och cirka 15-20 procent 

av alla rökare efter den tiden drabbas av KOL. Hos personer som är 75 år och fortfarande 
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röker har ungefär 50 procent KOL (Simonsson, 1995). Kvinnor som röker insjuknar tidigare i 

livet i KOL än män som röker. Sjukdomsförloppet går snabbare hos kvinnorna än hos männen 

(Socialstyrelsen, u.å). Kvinnor får också en svårare typ av KOL på grund av att kvinnor har 

mindre lungor än män (Hjärt-lungfonden, 2008). 

Många av de personer som har KOL skäms ofta över sin diagnos eftersom de känner sig 

medskyldiga till utvecklandet av diagnosen. Detta kan leda till en känsla av att man inte är 

värd den hjälp som finns att få (SBU, 2000).  

Det finns även andra riskfaktorer än rökning och hög ålder för utvecklande av KOL som 

exempelvis vistelse i miljöer med höga halter av luftföroreningar samt inslag av ärftliga 

faktorer (Chan, 2004). 

KOL är den mest generellt förekommande kroniska sjukdomen i världen (SBU, 2000). Bland 

befolkningen i världens I-länder är KOL den femte vanligaste dödsorsaken (Mannino & 

Buist, 2007). 

Intressant att konstatera är att KOL kostar samhället cirka 9 miljarder kronor per år medan 

tobaksskatt inkasserar cirka 7 miljarder kronor till staten varje år (Läkartidningen, u.å). 

Antalet insjuknade i KOL har ökat stadigt till skillnad mot den minskade incidensen av 

hjärtsjukdom och stroke under de senaste 30 åren.  

Insikten växer nu om att KOL inte bara innefattar nedsatt lungkapacitet utan även ger andra 

konsekvenser så som undernäring, muskelsvaghet, inkontinens, minskad matlust samt 

benskörhet (Rosenhall, 2000; Elofsson & Öhlén, 2004). Den utsatta livssituationen för 

personer med KOL försvåras också på grund av psykologiska och sociala faktorer såsom 

nedsatt ork, depression, försämrad sömnrytm och social isolering (SBU, 2000; Elofsson & 

Öhlén, 2004).  

I tidiga stadier kan KOL visa sig genom långvarig eller upprepade episoder av hosta. Pipande 

ljud vid andning kan också förekomma, men i vissa fall kan symtom i tidigt sjukdomsförlopp 

saknas. Senare tillkommer ansträngd andning vid aktivitet som exempelvis svårigheter att gå i 

trappor och utföra utomhusaktiviteter. Allt eftersom sjukdomen blir mer påtaglig kan 

patienterna även uppleva att de får svårigheter att utföra aktiviteter som innefattar liten mängd 

fysisk ansträngning som att exempelvis klä på sig och att äta (Läkemedelsverket, 2008). Vissa 

patienter kan uppleva svårigheter att andas även i vila. I slutet av sjukdomsförloppet behöver 

ofta personer med svår KOL syrgas och ibland även respirator (Chan, 2004). 
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2.2 KOL-skola 

Under de senaste åren har det på flera håll etablerats KOL-skolor i syfte att hjälpa patienter 

med KOL med deras vardag samt för att försöka förbättra deras livskvalitet (SBU, 2000). De 

yrkeskategorier som brukar medverka vid olika tillfällen i KOL-skolan (KOL-teamet) är 

läkare, sjuksköterskor, dietister, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kuratorer (Carlin, 2009). 

Läkaren ansvarar för att anamnes blir tagen samt all fysikalisk undersökning. Sjuksköterskan 

tillsammans med kuratorn gör kartläggning av stödnätverket kring patienten, stödsamtal samt 

mätning av livskvalitet. Sjukgymnasten ansvarar för fysisk träning och program för 

hemträning. Dietisten ger undervisning om näringsriktig kost och utskrivning av 

näringstillskott. Arbetsterapeutens arbetsuppgifter beskrivs mer detaljerat under 2.4 (Larsson, 

2006). Upplägg och antalet deltagare kan variera något inom de olika KOL-skolorna men för 

bäst rehabiliteringsresultat rekommenderas 5-10 patienter (Hjalmarsen, 2007). Stor del av den 

information som ges i KOL-skolan handlar om rökningens avgörande roll. Inom KOL-skolan 

får deltagarna vara aktiva själva genom att ställa frågor, delta i diskussioner samt utbyta 

erfarenheter. Stor fokus läggs på att hjälpa patienten att acceptera sin sjukdom, hitta nya 

strategier för att utföra betydelsefulla aktiviteter samt att stötta varandra (Chan, 2004). 

 

2.3 KOL´s påverkan på aktivitetsutförandet 

När en person drabbas av KOL sker en förändring i aktivitetsmönstret och aktivitetsutförandet 

blir påverkat. Försämrad lungkapacitet leder till reducerad förmåga att utföra aktiviteter i det 

dagliga livet. Genom att delta i meningsfulla aktiviteter kan patienten uppleva en känsla av 

tillfredställelse; aktiviteterna i sig kan påverka välbefinnandet (Chan, 2004). Den nedsatta 

andningsförmågan leder till att det går åt mycket energi till att andas, vilket gör att aktiviteter 

såsom påklädning, sköta sin hygien och städning blir oerhört jobbiga att utföra för patienter 

med KOL. Aktiviteterna tar längre tid att utföra och personerna upplever ofta ett ökat behov 

av vila emellan varje aktivitet (Hjalmarsen, 2007). 

Detta kan medföra att aktivitetsbalansen rubbas. Ofta pratar man om aktivitetsbalans i 

samband med obalans mellan arbete och vila. Aktivitetsobalans kan även infinna sig när det 

råder obalans mellan den fysiska, mentala samt den sociala förmågan (Wilcock, 2006). För 

patienter med KOL kan den fysiska förmågan upplevas mycket svagare än den mentala och 

sociala. När den fysiska förmågan försvagas avsevärt kan det leda till att patienten upplever 

förlorad kontroll över utförandet av vardagliga aktiviteter som patienten tidigare klarade utan 

svårigheter (Chan, 2004). Patienten börjar kanske tvivla på sin egen förmåga att 
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överhuvudtaget kunna utföra vissa aktiviteter. Om patienten har svag tro på sin egen förmåga 

att utföra betydelsefulla aktiviteter kan även patientens motivation påverkas. Tålamodet kan 

försämras om patienten upplever att aktiviteten blir ineffektiv (Kielhofner, 2002).  

 

2.4  Arbetsterapeutens roll vid arbete med KOL  

Att förbättra samt förenkla aktivitetsutförandet är ett av arbetsterapeutens allra viktigaste 

arbetsområden (Chan, 2004). Detta görs till exempel genom att upplysa om energibesparande 

strategier i vardagsaktiviteter samt informera och samtala om hur sjukdomen påverkar 

aktivitetsutförandet. Patienten får lära sig att göra prioriteringar bland sina aktiviteter för att 

spara kraft och energi till de aktiviteter som är mest betydelsefulla för patienten (Hjalmarsen, 

2007). Arbetsterapeuten kan också ge enkla råd att tänka på vid aktivitetsutförandet inom 

olika vardagliga aktiviteter som till exempel matlagning. Viktigt att tänka på är att använda 

sig av lättare kastruller och stekpannor samt att placera föremål som används dagligen i 

lämplig arbetshöjd. Ett annat tips är att fördela ansträngande aktiviteter jämnt över veckan och 

se till att utföra de mest ansträngande aktiviteterna när patienten mår som bäst (Roxström, 

2005). Arbetsterapeuten arbetar för att främja aktivitetsbalans och lägger stort fokus på att 

hjälpa patienter med KOL att få balans mellan aktivitet och vila genom att lyssna på kroppen 

och ta regelbundna pauser (Peterson, 2007). Arbetsterapeuten kan rekommendera/ordinera 

hjälpmedel som underlättar och möjliggör för patienten att på ett mindre energikrävande 

arbetssätt utföra aktiviteter. Det kan till exempel handla om att använda en griptång vid 

påklädning så att patienten undviker att luta sig framåt, vilket kan orsaka andningsbesvär på 

grund av att lungorna får mindre utrymme. Det kan också handla om att använda 

gånghjälpmedel med bricka för att undvika att bära tunga saker själv. En duschpall kan 

användas för att underlätta duschning. En höj- och sänkbar säng för att underlätta för 

patienten att gå i- och ur sängen och på detta sätt göra aktiviteterna mindre ansträngande. Vid 

särskilda behov kan en bostadsanpassning vara nödvändig att utföra för att patienter med 

KOL ska kunna bo kvar hemma, då kopplas kommunarbetsterapeuten in för att hjälpa till 

(Roxström, 2005).  

Arbetsterapeuten tillsammans med övriga KOL-teamets insatser behövs för att underlätta i 

vardagen för patienten med KOL. Idag saknas dock utvärdering av effekten av KOL-skolan 

och mer kunskap behövs för att kunna försäkra patienterna den bästa tänkbara vården.  
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3 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av vardagen efter att de deltagit i 

KOL-skola.  

 

3.1 Frågeställningar 

1. Hur påverkar deltagande i KOL-skola patienternas vardagliga aktiviteter? 

2. Vilka synpunkter har patienterna själva efter deltagelse i KOL-skola? 

3. Kan skillnader urskiljas mellan sammanboendes och ensamboendes beskrivningar? 

 

4 Metod 

 

4.1Urval 

Vid urvalsförfarandet användes det som Depoy & Gitlin (1999) kallar systematiskt urval. Det 

innebär att urvalsgruppen redan innan undersökningen begränsades till endast personer med 

diagnosen KOL. 

4.2 Avgränsning/Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för att delta i undersökningen var att personen skulle ha diagnosen KOL, 

deltagit i en KOL-skola samt behärska det svenska språket. Anledningen till att ett av 

kriterierna var att personerna skulle behärska det svenska språket var för att undvika att få 

ofullständiga svar, att frågorna missförstods eller besvarades med hjälp av någon annan 

(Dahmström, 2000). 

 

4.3 Metod/instrument för insamling av information 

Enkät användes eftersom vi ville nå ut till många patienter med KOL samt få en stor spridning 

i landet (Frost, 2008). En färdigkonstruerad enkät användes (Stala von Schewen & Holmberg, 

2007) där vissa förändringar gjordes för att passa vårt syfte (se bilaga 1). Några frågor togs 

bort och några nya egenkonstruerade frågor lades till. Av de frågor som lades till var frågor 

om positiva/negativa reflektioner om KOL-skola samt frågor om de upplevde några positiva 

förändringar inom fem olika aktiviteter. Enkäten bestod av tolv frågor varav fem av frågorna 

var öppna. Genom att ha med öppna frågor, det vill säga utan svarsalternativ var 

förhoppningen att få mer utförliga svar. 
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En fördel med skriftliga enkätundersökningar är att patienten själv kan välja när hon/han vill 

fylla i frågeformuläret (Eliasson, 2006) och dessutom göra detta i lugn och ro utan att behöva 

känna sig stressad (Ejlertsson, 1996). 

En telefonintervju genomfördes eftersom en patient uppgav att en fråga var svår att svara på 

och skrev till sitt telefonnummer. Patienten blev uppringd och fick en förklaring på 

innebörden av frågan. 

4.4 Procedur 

Med hjälp av mellanhänder kontaktades patienterna. Mellanhänderna var de personer som var 

ansvariga för respektive KOL-skola inom de olika verksamheterna. Dessa bestod av fyra 

vårdcentraler samt en Hjärt- och Lungsjukas Förening. Mellanhänderna frågade sina 

enhetschefer om tillåtelse att hjälpa till i undersökningen. När ett muntligt godkännande hade 

givits från vardera enhetschef och så småningom även ett skriftligt skickades enkäterna ut till 

respektive mellanhand. Dessa skickades ut till två av vårdcentralerna i färdiga kuvert med 

bifogat svarskuvert samt mer utförlig information om studien. Mellanhänderna skrev ner 

adresserna till patienterna på varje enskilt kuvert och skickade sedan tillbaka samtliga i ett 

stort kuvert till institutionen på vår skola. Därifrån skickades de sedan vidare ut till 

patienterna. För att minska antalet obesvarade enkäter och inte riskera att de blev liggande 

kvar hos patienterna valde vi att sätta en tidsgräns på en vecka (Ejlertsson, 1996). 

Svarskuverten var märkta med nummer för att kunna veta vilken patient och ifrån vilken 

verksamhet de tillhörde som inte svarade på enkäten. Genom att märka kuverten finns 

möjlighet att skicka ut påminnelser och på detta sätt minska risken att få in för få svar ( 

Dahmström, 2000). På grund av tidsbrist kunde inte detta genomföras. 

De patienter som var medlemmar i föreningen kontaktades av mellanhanden. Ett 

godkännande gavs från patienterna och därefter skickades enkäten ut tillsammans med bifogat 

svarskuvert samt information om studien direkt från skolan till dessa. De två övriga 

vårdcentralerna uppgav sina patienters adresser direkt till oss. Patienternas svar var anonyma 

och hanterades med konfidentialitet liksom resten av urvalsgruppen. Alla resultat redovisades 

så att ingen enskild patient kunde identifieras.  

 

4.5 Bearbetning av den insamlade informationen 

Svaren sammanställdes i en databas och bearbetades I Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS 14.0 for Windows). De öppna frågornas svar kategoriserades för att kvalitativ 
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information skulle kunna sammanställas (Depoy & Gitlin, 1999). Vissa av dessa 

sammanställningar exemplifierades genom hjälp av citat därefter gjordes figurer och tabeller 

som kan vara ett sätt för att underlätta för läsaren att se skillnader och likheter i resultatet 

(Eliasson, 2006).  

 

4.6 Etiska överväganden 

Mellanhänderna inom verksamheterna och patienterna deltog frivilligt i studien. Enkäterna 

förvarades på ett säkert sätt och förstörs när uppsatsen är godkänd. Deltagarna försäkrades om 

att ingen utomstående kommer att kunna identifiera någon enskild deltagare. Ingen uppgift 

om deltagarnas identitet fanns på svarskuverten, på det sättet förblev patienternas svar okända 

även för oss insamlare (Ejlertsson, 1996). 
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5 Resultat 

 
Studiens svarsfrekvens visas i figur 1 nedan. 

 
 
 

52 enkäter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Studiens svarsfrekvens. 

 

Medelåldern för samtliga patienter som deltog var 70 år och medianålder var 70 år. Den 

yngsta var 46 år och den äldsta 92 år. Åldersfördelningen mellan könen visas i figur 2 nedan. 
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Figur 2: Patienternas ålder jämförs mellan könen (n=30) 

 

Kvinnornas medelålder var 68 år och medianen 70 år. Männens medelålder var 75 år och 

medianen 72 år. Den yngsta kvinnan var 46 år och den äldsta 80 år. Hos männen var den 

yngsta 61 år och den äldsta 92 år. 
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Tiden som patienterna har haft sin diagnos varierade mellan 1 och 23 år (se figur 3). 

 kvinna
 man

Kön

50 60 70 80 90

Ålder

50

100

150

200

250

h
u

r 
lä

n
g

e
 h

a
r 

d
u

 h
a

ft
 d

ia
g

n
o

s
e

n
 k

o
l?

  






































 

Figur 3: Ålder jämfört med antal månader som patienten haft sin diagnos (n=30) 

 

Figur 3 visar att 26 patienter har haft KOL i mindre än 10 år. Två patienter har haft KOL i 

över 15 år. De patienterna som är under 60 år har haft KOL i mindre än 5 år. Den äldsta 

mannen på 92 år har haft KOL i mindre än 1,5 år.  

 

Medelvärdet av tiden som patienterna haft KOL var 4,2 år. Medelåldern då patienterna fick 

sin diagnos var 65 år. Medelåldern för männen var 69 år och för kvinnorna 63 år. Vid denna 

fråga skrev tre patienter till att diagnosen hade blivit fastställd sent. 

Av de 30 patienter som deltog i undersökningen var 15 ensamboende (13 kvinnor och 2 män) 

och lika många sammanboende (5 kvinnor och 10 män).  

Över hälften av patienterna hade ingen som hjälpte dem hemma (se tabell 1) och en patient 

hade hjälp från hemtjänst. Tolv patienter angav att de fick hjälp av någon annan. Bland dessa 

”någon annan” nämnde 4 patienter frun, 1 patient hushållsnära tjänster, 1 maken, 2 städhjälp 

och 3 nämnde en vän. Endast 1 sammanboende kvinna fick hjälp av någon annan medan 5 

sammanboende män nämnde någon annan, i de allra flest fall nämndes frun. Bland de 

ensamboende männen uppgav ingen att de fick hjälp medan 7 ensamboende kvinnor fick 

hjälp av hemtjänst eller någon annan 
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Tabell 1: Hjälp hemma fördelat på civiltillstånd samt kön. 

 

 Sammanboende (n=15) Ensamboende (n=15) 

 Kvinna (n=5) Man (n=10) Kvinna(n=13) Man(n=2) 

     

Ingen hjälp 4 5 6 2 

Hemtjänst   1  

Någon annan 1 5 6  

 

Arton patienter hade inget hjälpmedel. Av de resterande 12 som använde hjälpmedel nämndes 

badbräda och toaförhöjare av flest personer (se tabell 2). Ingen sammanboende kvinna 

använde hjälpmedel medan flera av de ensamboende kvinnorna gjorde det och i vissa fall fler 

än ett. 

 

 

Tabell 2: Hjälpmedel fördelat efter civilstånd och kön 

 

 Sammanboende n=15 Ensamboende n=15 

 Kvinna(5) Man(10) Kvinna(13) Man(2) 

Gånghjälpmedel   3  

Rullstol  1   

Duschpall  1  1 

Badbräda  1 4  

Toaförhöjare  1 3 1 

Stödhandtag, 

Vägg 

  4  

Griptång  1 3  

Arbetsstol   2  

Handtag, 

ovanför säng 

    

Höj/sänkbar 

säng 

 1 2  
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På enkätens öppna fråga om vad som var mest betydelsefullt för patienterna i deras dagliga liv 

svarade 25 patienter. I flera av svaren nämndes vikten av att klara sig så självständigt som 

möjligt samt att bibehålla sina roller som betydelsefullt: 

 

”Att leva så normalt som möjligt samt tillgodose mina fysiska och sociala behov. Klara av 

rollen som mamma, hustru och farmor.”  (kvinna, sammanboende). 

 

Att kunna utföra sina fritidsintressen samt att kunna göra detta tillsammans med någon 

nämndes också som betydelsefullt: 

 

”Arbete, allt som har med hemmet att göra, fritiden och aktiviteter( då det är det svåraste att 

vara med på och det jag saknar mest)” (kvinna, sammanboende) 

 

För många patienter var det betydelsefullt att kunna utföra sina vardagliga aktiviteter 

självständigt, främst nämndes att klara sin P-ADL självständigt. Att kunna handla och laga 

mat själv nämndes också.  

En person uttryckte sig följande: 

 

”Att klä på mig laga min mat, handla och utföra enklare sysslor i hemmet. Att själv kunna 

duscha och tvätta och lägga upp håret”(kvinna, ensamboende) 

 

På frågan om patienterna upplevde att deltagandet i KOL-skolan hade haft någon positiv 

förändring på deras vardagliga aktiviteter svarade patienterna följande (se figur 3). 
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Figur 3: Upplevd förändring inom fem aktivitetsområden efter deltagande i KOL-skola.  
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Femton av patienterna upplevde någon form av positiv förändring. De områden där flest 

patienter (9) uppgav att de upplevde någon form av positiv förändring var inom 

aktivitetsområdet förflyttning samt inom fritid. Inom social samvaro var det nästan lika 

många (8) som upplevde förändring. Påklädning var det område där minst personer (3) 

uppgav en liten förändring. Fem personer nämnde en liten förändring inom matlagning. Det 

var till denna fråga som en patient skrev till sitt nummer. Genom telefonintervjun fick vi reda 

på att patienten inte tidigare haft några svårigheter inom de flesta av dessa områden, förutom 

inom förflyttning där hon tyckte att KOL-skolan hade gett henne goda råd gällande 

andningsteknik.  

 

På den öppna frågan om vad som var det bästa med att delta i KOL-skolan (n=22) nämndes 

framför allt ökad insikt om sjukdomen. Ett flertal beskrev att man fick tips och råd som gjorde 

det enklare att klara av vissa vardagliga aktiviteter som det bästa.  

 

Två av patienterna uttryckte sig följande: 

 

”Att jag fick ett ökat medvetande och den hjälp jag kunde vidtaga av egen kraft samt tips om 

olika sätt förändra och förenkla min livsstatus” (man, sammanboende) 

 

”Mer kunskap om KOL, hur jag själv kan hindra negativ utveckling av KOL”(kvinna, 

sammanboende) 

 

Många nämnde också den sociala aspekten som KOL-skolan bidrog med. Att patienterna fick 

möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i samma situation samt blev medvetna om att de 

inte var ensamma om att ha diagnosen. En patient beskrev det så här: 

 

”Att träffa människor vilka är i samma situation som jag, detta är ett stöd att inte vara 

ensam” (man, sammanboende) 

 

Två patienter upplevde inte något positivt med KOL-skolan. Så här uttryckte sig en av dem: 

 

”Att konstatera hur enkelspårigt och dåligt personalens uppdateringar sköts” (man, 

ensamboende) 
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På frågan om någonting saknades i KOL-skolan valde 17 patienter att svara. Fyra av dem som 

svarade skrev att de inte saknade något.  Så här beskrev en annan patient: 

 

”Uppdaterade ledare! Speciellt vid hemtjänst. Dom närvarande "eleverna" kunde i regel mer 

än ledarna”(man, ensamstående) 

 

Dessa punkter är några av de insatser som patienterna uppgav saknades i den KOL-skola de 

deltagit i: 

- Uppföljning av KOL-skolan. 

- Tips var man kan vända sig vid behov av bostadsanpassning. 

- Möjlighet att träffa dietist och psykolog. 

- Träningsprogram för att stärka bröst- andningsmuskulaturen. 

- Mer uppmuntran. 

- Egen tid att träffa de olika yrkesgrupperna inom KOL-skolan. 

Ytterligare en patient hade en annan önskan: 

 

”Att hjärt-lungsjukas förening skulle presentera sig och ev värva medlemmar” 

 

En annan uttryckte sin önskan på följande sätt: 

 

”Det enda jag saknade var uppföljning av vad vi lärt oss, efter några månader, men jag 

förstår att de som höll i KOL-skolan hade mycket att göra så jag är ej missnöjd. sjkgym och 

AT var enastående duktiga.” (Uppgavs i telefonintervju, ensamboende kvinna) 

 

Bland det som patienterna reflekterat över om tiden innan och efter KOL-skolan (n=19) 

framkom många skilda svar En patient beskrev sin nuvarande situation såhär: 

 

”Man har fått mer kunskap om sjukdomen så man känner sig lite lugnare, får inte samma 

panikångest som tidigare” (man, sammanboende) 

 

En av patienterna ansåg att KOL-skolan bidrog med följande insikt: 
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” Innan KOL-skolan förträngde jag allvaret med att ha KOL. Efter KOL-skolan mer 

medveten om vad som hjälper mig att må bra och fungera på alla plan”(kvinna, 

sammanboende) 

 

En annan framhävde vikten av fysisk aktivitet som KOL-skolan hade gjort:  

 

”Efter KOL-skolan blev det viktigt för mig att träna varje dag efter ett program från 

sjukgymnasten. Det blev också viktigt att gå ut en runda varje dag”(kvinna, ensamboende) 

 

Bland de övriga kommentarerna som enkäten avslutades med nämndes KOL-skolans 

betydelse på följande sätt av två patienter:  

 

”En sådan skola för sådana sjukdomar är mycket viktig och bra. Man får mycket information 

och får olika aspekter, man får byta erfarenheter med andra. Jag skulle gärna se en 

uppföljning” (kvinna, sammanboende) 

 

”Jag vill verkligen betona vilken stor nytta och behållning KOL-skolan gav. Detta att man 

fick kunskap och därmed medvetande om sin situation. Känner stor tacksamhet” 

( kvinna, ensamboende) 

 

Den sistnämnda kvinnan uppgav följande under telefonintervjun: 

 

”Jag hoppas att alla KOL patienter har möjlighet att få deltaga i KOL-skola. Det hjälper en 

att må bättre”
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Kontakten med mellanhänderna borde ha utförts på ett effektivare sätt. Redan vid första 

kontakttillfället borde mellanhänderna blivit informerade om att fråga sin respektive 

enhetschef om tillåtelse att delta i undersökningen. På detta sätt hade vi kunnat skicka ut 

enkäterna till mellanhänderna redan vid andra kontakttillfället. Istället förlorade vi tid genom 

att vi var tvungna att vänta på ett godkännande vid ett tredje kontakttillfälle. Detta medförde 

att vi inte hann skicka ut några påminnelser vilket eventuellt hade gett en bättre svarsfrekvens 

(Ejvegard, 2003). Att försäkra sig om att mellanhanden själv ser till att enkäterna blir 

ivägskickade hade troligtvis undvikit att en av verksamheterna som kontaktades inte kunde 

delta i studien på grund av förseningar i utskicken till patienterna. Gällande enkätens 

utformning borde vi upplyst patienterna om att texta tydligt. Vissa svar var svåra att tyda, 

särskilt många av de öppna frågorna. Valet att ta med öppna frågor medförde många 

intressanta och utförliga svar, men även ett visst internt bortfall. Detta kan ha berott på att 

patienterna antingen inte förstått frågan eller inte ansett den tillräckligt intressant att svara på. 

När en undersökning med enkät görs, är det viktigt att patienterna är samarbetsvilliga så att 

flertalet svarar på frågorna som ställs i enkäten. De måste tycka att enkäten är tillräckligt 

intressant och värd att lägga ner tid på att svara på (Ruane, 2006). 

Ett exempel på en fråga med relativt låg svarsfrekvens var ”Upplever du idag någon positiv 

förändring inom några av dessa områden jämfört med tiden innan KOL-skolan?”. En av 

patienterna uppgav i enkäten att det var svårt att förstå denna fråga. Om någon utomstående 

hade testat enkäten innan den skickades ut till patienterna skulle detta kunnat upptäckas 

tidigare och därmed hade möjlighet funnits att omformulera frågan. Det faktum att vi inte 

fanns på plats där patienterna befann sig för att svara på dessa eventuella frågor som kunde 

dyka upp under tiden var en nackdel med vårt val av metod (DePoy & Gitlin, 1999). 

Enkätundersökning användes i studien. Intervjuer eller fokusgrupper hade kunnat användas 

för att få reda på patienternas upplevelser och känslor (DePoy & Gitlin, 1999). Dessa två sätt 

kan vara användbara när man är intresserad av en mindre grupps egna unika känslor och 

upplevelser. För att få mer konkreta svar, större geografisk spridning samt lättare kunna hitta 

gemensamma variabler och olikheter hos en specifik grupp (Holme & Solvang, 1996) ansågs 

enkätundersökning vara den mest lämpliga metoden. 

En annan fördel med enkätundersökning är att den möjliggör för patienten att svara på 

enkäten när patienten själv har tid och ork samt utan tidspress (Dahmström, 2005).  
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Enkätundersökning ger respondenterna möjlighet att vara anonyma, vilket kan bidra till mer 

ärliga svar (Depoy & Gitlin, 1999). Eftersom enkäten konstruerades av författarna själva så är 

den varken testad för validitet eller reliabilitet (Ejvegard, 2003). En standardiserad enkät hade 

eventuellt gett ett annat resultat. Likaså hade missförstånd eventuellt kunnat undvikas. Denna 

valmöjlighet uteblev eftersom ingen standardiserad enkät som passade syftet hittades. 

En reflektion i efterhand är om enkäten var tillräckligt omfattande, om eventuellt relevanta 

frågor missades. Anledningen till att fler frågor inte togs med i enkäten var ett råd som gavs 

av två arbetsterapeuter med lång erfarenhet av nära kontakt med patienter med KOL. De 

ansåg att enkäten borde innehålla relativt få frågor, för att undvika att patienterna upplevde att 

de blev överansträngda. I enkäten förekommer ingen fråga om rökningens betydelse och 

påverkan på diagnosen. Eftersom rökning i de allra flesta fall utgör en avgörande faktor för 

utvecklandet av KOL borde en sådan fråga finnas med i enkäten. En fråga om 

syrgasbehandlingens påverkan på aktivitetsutförandet hade också varit en relevant fråga 

eftersom syrgasbehandling är en vanlig behandlingsform vid KOL. Syrgasbehandlingen ska 

underlätta för patienten genom att lindra symtomen, förbättra överlevnaden samt öka 

livskvaliteten (Lundborg & Gustafson, 2004).  

Om patienterna upplever livskvalitet i sin vardag och vad som i så fall var underliggande 

faktorer till denna upplevelse hade också varit intressant att ta reda på. Information om hur 

länge sedan det var som varje patient deltog i KOL-skolan hade eventuellt kunnat kopplas 

ihop med patientens förutsättningar för att kunna minnas tiden innan och efter. Ju längre tid 

det var sedan de deltog ju svårare kan det ha varit för dem att komma ihåg tiden innan. I 

enkäten framgick om och i så fall vilka, samt hur många hjälpmedel varje patient hade, men 

det framgick inte om patienterna upplevde att hjälpmedlen passade deras behov och hjälpte 

dem i deras unika vardag? 

6.2 Resultatdiskussionen 

Resultaten från studien skulle kunna användas för att få en ökad medvetenhet och förståelse i 

samhället för hur patienter med KOL upplever sin vardag efter deltagande i KOL-skola samt 

hur patienterna själva anser om den hjälp som de blivit erbjudna där. 

 

 

 

Förändring inom aktivitetsområdena 
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Patienterna upplevde någon form av positiv förändring inom något eller några av de fem 

aktivitetsområden som var angivna i enkäten. Vilket innebär att lika många uppgav att de inte 

upplevde någon form av positiv förändring eller valde att inte svara på frågan.  

I tidigare forskning har det framkommit att patienter med KOL brukar ha svårigheter med 

hushållsarbete, förflyttning, födointag och allra mest ansträngande upplever de inom 

fritidsaktiviteter/rekreation (Larsson, 2006). I vår studie framgick att drygt en tredjedel av 

patienterna upplevde en positiv förändring inom fritidsaktiviteter och lika många inom 

förflyttning efter deltagande i KOL-skola. 

Att utföra aktiviteter som kräver fysisk ansträngning är viktigt för patienter med KOL 

(Svantesson, 2009). 

Eftersom KOL är en kronisk sjukdom där funktionsnedsättningarna tilltar snabbt under 

patientens sista år kan även en liten förbättring inom aktivitetsutförandet ha stor märkbar 

betydelse för patienten. Ingen förbättring alls men lika väl ingen försämring kan i vissa fall 

innebära att KOL-skolan lyckats hjälpa patienten, åtminstone temporärt att hejda sjukdomens 

naturalförlopp (Larsson, 2006).   

 

 

Ålder samt tid som patienten haft sin diagnos 

Medelåldern då männen fick sin diagnos var 69 år och kvinnornas var 63 år. Alltså var 

männen några år äldre än kvinnorna när de fick diagnosen. Detta överrensstämmer med 

tidigare studier som visat att kvinnor i regel får KOL tidigare i livet jämfört med män (Hjärt-

lungfonden, 2008). Några av patienterna lade till att de fått diagnosen för sent vid frågan hur 

länge de haft sin diagnos. Patienterna hade själva misstänkt att de haft diagnosen ännu längre 

än de fick besked om. Tidigare forskning visar att det finns en diagnosförbistring inom den 

svenska sjukvården när det gäller KOL, vilket kan resultera i risk för underdiagnos och 

felbehandling. Att få sin diagnos tidigt är viktigt för att rätt insatser och i så god tid som 

möjligt ska kunna sättas in för patienten (Wirschubsky, 2009).  

 

Hjälpmedel eller annan hjälp 

Resultatet visade att de hjälpmedel som användes av flest patienter var badbräda och 

toaförhöjare. En förklaring till att badbrädan nämndes kan vara att det är svårt för patienter 

med KOL att stå i en dusch med varm ånga (Vårdkedjan Astma/KOL, u.å.). 
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Badbrädan är dessutom ett energibesparande hjälpmedel på det sättet att det möjliggör för 

patienten att sitta ner vid duschtillfället. Toalettförhöjaren hjälper patienten att kunna sätta sig 

ner på ett enklare samt mer energibesparande sätt.  

Innan studien påbörjades hade vi en föraning om att griptången skulle visa sig vara det mest 

vanligt förekommande hjälpmedlet bland patienterna. Det visade sig i resultatet att endast 4 

patienter, vilket motsvarar mindre än en åttondel av samtliga patienter använde griptång.  

När man böjer sig ner minskar lungornas utrymme, vilket kan upplevas obehagligt samt 

ansträngande (Läkartidningen, u.å). I dessa situationer är griptången ett enkelt och smidigt 

hjälpmedel.  

Anledningen till att en del patienter inte använder vissa hjälpmedel går inte att utläsa från 

resultatet. Antingen saknar de vetskap om att de överhuvudtaget finns eller känner de till det 

men vill inte eller anser sig inte behöva använda dem. Osäkerhet om pris och på vilket sätt de 

kan underlätta i vardagen kan också vara avgörande faktorer. Om de två sistnämnda är 

gällande kan det leda till att patienternas aktivitetsutförande blir mer ansträngande än 

nödvändigt. Hjälpmedlet hade kanske kunnat förhindra det och istället underlättat 

aktivitetsutförandet. 

En del av de sammanboende männen hade hjälpmedel. Ingen av de sammanboende kvinnorna 

hade något hjälpmedel och endast 1 av dessa 5 kvinnor uppgav att hon fick hjälp av någon 

hemma. Detta är anmärkningsvärt eftersom kvinnorna får en svårare typ av KOL än männen 

och då kan man anta att även hjälpbehovet hade varit större (Socialstyrelsen, u.å.). 

Det finns inte alltid utrymme för uppföljning i KOL-skolan, men vid dessa tillfällen hade 

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund kunnat spela en avgörande roll för vidare kontakt med 

patienterna med KOL. Inom denna verksamhet kan träningsprogram och gruppverksamheter 

fortlöpa (Larsson, 2006). Denna vidare kontakt är även viktig för att undvika att sjukdomen 

leder till social isolering (Simonsson, 1995). Genom att delta i gymnastikgrupper eller annan 

form av gruppverksamhet blir patienterna också påminda om att de inte är ensamma om att ha 

diagnosen.  

Av resultatet framgick att det mest betydelsefulla för patienterna att klara av i sin vardag var 

att så självständigt som möjligt kunna utföra både sin P-ADL samt I-ADL. Detta har 

uppmärksammats i KOL-skolan där stor fokus läggs just på att hjälpa patienten att hitta nya 

strategier för att utföra betydelsefulla aktiviteter (Chan, 2004). Här kan arbetsterapeutens 

insatser spela en avgörande roll eftersom ett av arbetsterapeutens allra viktigaste arbetsområde 

är att förbättra samt förenkla aktivitetsutförandet. Enligt Chan (2004) lär sig patienten om 

energibesparande strategier samt att göra prioriteringar bland sina aktiviteter för att spara kraft 
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och energi till de aktiviteter som är mest betydelsefulla för patienten (Hjalmarsen, 2007) kan 

förhoppningsvis bidra till att patienten upplever sig så självständig som möjligt.  Viktigt att 

tillägga är att hela teamets insatser behövs för att kunna hjälpa patienten med detta.  

Här nedan följer några enkla råd för ett mindre ansträngande aktivitetsutförande som föreslås 

att arbetsterapeuten informerar patienten om: 

 

- Öppna fönstret vid dusch för att undvika ånga. 

- Sitt ned vid duschning, påklädning. 

- Använd badrock efter dusch för att slippa tunga badlakan och behöva torka sig. 

- Vila och ha pauser mellan aktiviteterna. 

- Vid matlagning; placera saker som används ofta nära arbetsbänken, sitt ned  

- Använd rollator med bricka när du flyttar saker, använd elektriska redskap. 

- Sitt ned vid dammsugning 

- Använd griptång för att undvika att böja sig. 

 

Bland det som saknades under deltagandet i KOL-skolan nämndes tid med psykolog. Denna 

yrkeskategori nämns inte bland dem som brukar medverka i KOL-teamet (Carlin, 2009). 

Kanske bör också denna yrkeskategori ingå i KOL-teamet? 

 

Vi vill med vår undersökning uppmärksamma insatser inom KOL-skolan som efterfrågas av 

patienterna själva. Vår förhoppning är att deras åsikter blir hörda och att patienterna själva får 

vara med och utveckla KOL-skolorna till att bli ännu effektivare.  

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att de allra flesta av patienterna i undersökningen uttryckte 

mycket positiva tankar och åsikter om KOL-skolan. Även om deltagarna inte alltid kunde 

”sätta fingret” på exakt vad som hade förändrats efter deltagande i KOL-skolan, nämndes ord 

som: ”större lugn”, ”ökad insikt” och ”medvetenhet” vid ett flertal tillfällen.  

Kanske är KOL-skolans viktigast uppgift att lyckas förmedla ett inre lugn hos varje patient. 

Genom att ge patienterna insikt om sjukdomen, dess konsekvenser i vardagen samt vad 

patienterna själva kan göra och ta hjälp av för att underlätta i sin vardag. Detta tillsammans 

med att sprida en ökad medvetenhet om att patienterna inte är ensamma i sjukdomen kan 

förhoppningsvis möjliggöra att detta lugn kan infinna sig hos varje patient.  
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Bilaga 1 

Enkät angående aktiviteter och upplevelser i det dagliga livet för personer som har 

diagnosen KOL samt deltagit i en KOL-skola 

1. Är Du? 

 Man 

 Kvinna 

 

2. Vilket år är Du född? 19…. 

3. Är Du? 

 Ensamboende 

 Sammanboende 

 

4. Hur länge har Du haft diagnosen KOL? År..........Månader…… 

 

 5. Brukar Du få hjälp hemma? 

 Ja 

 Nej 

Om ja, i så fall av vem? 

 Hemtjänst 

 Någon annan………………. 

6. Har Du någon form av hjälpmedel? 

 Ja 

 Nej 

 

 Om ja, vilka hjälpmedel har Du (flera svarsalternativ får ges)? 

Gånghjälpmedel 

□ Griptång 

□ Arbetsstol 

□ Rullstol 

□ Duschpall 

□ Badbräda 

□ Toaförhöjare 

□ Handtag ovanför säng (dävert) 

□ Höj/sänkbar säng 

□ Stödhandtag på vägg 

□ Övrigt ……….  

 

 



7. Vad är mest betydelsefullt för dig att klara av i ditt dagliga liv? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

8. Upplever Du idag någon positiv förändring inom någon av dessa områden jämfört med 

tiden innan KOL-skolan? 

  Ingen 

förändring 

Liten 

förändring 

Stor 

förändring 

Vet ej 

Påklädning      

Förflyttning      

Matlagning      

Fritidsintressen      

Social samvaro      

 

9. Vad var det bästa med att delta i en KOL-skola? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Saknade du någonting under tiden i KOL-skolan och i så fall vad? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

11. Egna reflektioner och tankar om tiden innan, jämfört med tiden efter KOL-skola? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

12. Övriga kommentarer: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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