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Sammanfattning. 

Patienter med sjukdomen KOL upplever vid olika tillfällen ett tillstånd då sjukdomen 

förvärras. Vid dessa tillfällen är det vanligt att ambulanssjuksköterskan är patientens första 

kontakt i vårdkedjan. Syftet med detta fördjupningsarbete är att beskriva patienters 

upplevelser vid akuta tillstånd av sjukdomen KOL och vilka omvårdnadsåtgärder som kan bli 

aktuellt prehospitalt. Metoden som studien har valt att genomföras på är en systematisk 

litteraturstudie med innehållsanalys. Resultatet visar på fyra framträdande teman utifrån 

patienternas upplevelser. Dessa teman är dödsångest, skam, ensamhet och kontrollförlust. Det 

har även identifierats önskemål på omvårdnadsåtgärder utifrån patienternas upplevelser. 
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Abstract. 

Patients with COPD (chronically obstructive pulmonary disease) often experience acute 
episodes of the disease. On these occasions it is usual that the ambulance nurse is the patient's 
first contact in the care. The purpose of this study is to describe patients' experiences in acute 
condition of the disease COPD and the Pre-hospital nursing. The method was systematic 
literature review with content analysis. The results show four prominent themes on the basis 
of patients' experiences. These themes are death anxiety, shame, loneliness and loss of 
control. Related to these themes different desires on care measures based on patients' 
experiences are described. 
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1. Inledning 

Sjuksköterskor inom prehospital sjukvård har sedan första oktober år 2005 ålagts ett större 

medicinskt ansvar jämfört med ambulanssjukvårdare (SOSFS 1999:17). Enligt 

Socialstyrelsens beslut har sjuksköterskor därför det övergripande ansvaret för omvårdnaden i 

en ambulans. Och för människor som blir akut sjuka är ambulansen oftast den första länken i 

vårdkedjan. Det är därför viktigt att omvårdnaden är av god kvalitet och utövas av kompetent 

personal och för att underlätta för den vårdsökande människan och bygga en grund för den 

fortsatta omvårdnaden i vårdkedjan. Varje patientkontakt kräver ett unikt och professionellt 

omhändertagande. Det kan handla om allt ifrån snabba och viktiga medicinska beslut i akuta 

situationer till ett etiskt och korrekt bemötande. Sjuksköterskor inom ambulanssjukvård 

behöver därför ha en bred kompetens och erfarenhet. Det görs en del forskning kring den 

prehospitala akutsjukvården och den medicinska utvecklingen går hela tiden framåt. 

Sjuksköterskor vid ambulansen inom den prehospitala akutsjukvården har två roller, att vara 

omvårdnadsansvarig och medicinskt ansvarig i ambulansen. Vi vill med denna studie finna 

omvårdnadsaspekter som är av vikt vid prehospital vård av patienter med KOL. 

 

2. Bakgrund 

 

2.1. Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom 

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, KOL, är samlingsnamnet för emfysem och kronisk bronkit 

och namnet antyder att det är en kronisk obstruktion av luftvägarna där patienten har nedsatt 

respirationsförmåga. Den främsta orsaken till KOL är cigarettrökning. Långvarig exponering 

av exempelvis damm eller kemikalier är också kända orsaker. Sjukdomsdebuten är smygande 

och till en början är patienten helt symtomfri och sjukdomen utvecklas mycket långsamt. 

Patienten vänjer sig därför vid symtomen och upptäcker inte sjukdomen förrän det blir fysiska 

funktionsnedsättningar med exempelvis orkeslöshet eller muskelsvaghet (Wikström, 2006).  

 

I Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och KOL kan man läsa följande definition: 

”Långsamt progressiv lungsjukdom som karaktäriseras av kronisk luftvägsobstruktion. 

Lungfunktionsmässigt manifesteras detta som sänkt FEV1/VC kvot vid spirometri. 
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Lungfunktionsnedsättningen kan uppvisa en viss reversibilitet, men den normaliseras inte helt 

efter bronkdilaterande behandling eller efter eventuell steroidbehandling och den uppvisar ej 

en betydande variation. Luftvägsobstruktionen orsakas av varierande proportioner av 

inflammatoriska förändringar i små perifera luftrör (bronkiolit) samt av emfysem i 

lungvävnaden” (Asplund & Kärvinge, 2004, sid. 59). 

 

KOL, är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd som sjuksköterskor inom ambulansen 

träffar. Det akuta omhändertagandet är viktigt för patienten eftersom det utgör patientens 

första länk i vårdkedjan. Sjuksköterskans omvårdnad måste därför vara av god kvalitet för att 

inge patienten ett förtroende för den fortsatta sjukvården. Frekvensen av patienter med KOL 

ökar i samhället; ”I en svensk befolkning över 50 års ålder har 8 % KOL och man beräknar 

att år 2020 kommer KOL att vara den tredje vanligaste dödsorsaken.” (Asplund & Kärvinge, 

2004, s.10) 

 

2.2. Akuta tillstånd vid KOL 

Patienter med KOL är vanligen en äldre person, ofta storrökare, som besväras av försämrad 

andning och behöver transport med ambulans till sjukhus. Patienten orkar inte vara kvar 

hemma längre och de mediciner som han eller hon är ordinerad hjälper inte längre. Flertalet 

av dessa patienter har också tillgång till syrgas i hemmet. Patienten har ofta slemmiga 

upphostningar och ett väsande obstruktivt ljud på både in- och utandning, ofta upplever man 

att utandningen är jobbigast för patienten. Det här beror på att bronker och alveoler faller 

samman vid en utandning och det försvårar för luften i alveolerna att kunna ta sig ut på grund 

av att de faller samman hos en patient med sjukdomen KOL. Andningens karaktär är ofta 

flämtande och ibland med indragningar vid halsgroparna (Wikström, 2006). För att patienten 

ska klara av att vidga sin bröstkorg och lungorna mer än vanligt måste han eller hon ofta 

använda sig av extra muskler, eftersom andningen blir så arbetsam. Några av dessa muskler 

sitter i skulderpartiet. Den ökande mängden instängd luft gör att med tiden ökar bröstkorgens 

omfång och då framförallt djupet, avståndet mellan bröstben och ryggrad blir större. 

Andningen hos en patient med KOL är mycket energikrävande 

(www.sjukvardsradgivningen.se, Hämtad 2008-09-23). Patientens symtom brukar tillta vid 

ansträngning och det gör att patienten blir stillasittande. Något som ofta leder till dålig 
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kondition och minskad muskelmassa. Huden blir i de flesta fall gråblek med inslag av cyanos 

och då framförallt på läpparna och vid nagelbanden (Wikström, 2006). 

 

2.3. Abdellah’s typologi 

Ambulanssjuksköterskan har det totala medicinska- och omvårdnadsansvaret av patienten 

under ett uppdrag. Det ställs krav på kompetens hos varje sjuksköterska och en förmåga att 

känna till förekommande omvårdnadsbehov hos varje patient (Socialstyrelsen, 2005). 

Abdellah (1994) menar att sjuksköterskor behöver ha en förmåga att observera och identifiera 

de individuella omvårdnadsbehoven. Något som även socialstyrelsen (SOSFS 1997:18 (M)) 

belyser i sin kompetensbeskrivning för ambulanssjuksköterskor. Abdellah (1994) menar i sin 

typologi att sjuksköterskor måste vara skickliga på att observera såväl objektiva som 

subjektiva omvårdnadsproblem hos patienten. Sjuksköterskor måste även kunna identifiera 

problem, välja ur relevanta data, formulera hypoteser och testa dem, samt revidera 

hypoteserna på basis av dessa data. Enligt Abdellah (1994) baseras omvårdnaden på fem 

grundläggande funktioner skicklighet, observation, tolkning, analys och organisation. 

 Skickligheten kan variera från att omfatta mycket basala omvårdnadshandlingar till en teknisk 

avancerad insats och utifrån olika omvårdnadsperspektiv är det ofta det lilla och det enkla 

som oftast har det största värdet hos patienten. Observation, där ska ambulanssjuksköterskan 

dokumentera ner de parametrar som hon/han finner vid sina kontroller av blodtryck, puls, 

andningsfrekvens, saturation och temperatur i patientens journal som grund för vidare 

övervakning. Tolkning gör att den information och de uppgifter utifrån patientens tillstånd 

som dokumenteras tillsammans blir grunden för den omvårdnad och behandling patienten 

behöver och får under uppdraget personalen står inför. Analysen gör ambulanssjuksköterskan 

tillsammans med patienten för att få fram det problem som patienten är i behov av att få hjälp 

med och utifrån det försöker de lösa problemet till ett bättre välbefinnande för patienten. 

Organisation blir att samordna önskvärda insatser för att uppnå en förbättring i patientens 

tillstånd och kontakta de enheter som kan bli aktuell för en fortsatt omvårdnadsinsats för 

patienten (Abdellah, 1994). 

 

Typologin kan vara en vägledning för sjuksköterskor att lättare kunna identifiera patientens 

behov. Den utgår ifrån en beskrivning av 21 omvårdnadsbehov (se bilaga 1). De är ordnade i 
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en typologi som innefattar fysiologiska och socialpsykologiska behov hos den enskilda 

människan i relation till omvårdnad (Abdellah, 1994). Hon förespråkar även att 

sjuksköterskan skall använda sig av problemlösningsmetoder i sitt omvårdnadsarbete. 

Problemlösningsmetodik kan främja målet att sjuksköterskan och vårdpersonal tillsammans 

med patienten når upp till målet, enligt Abdellah (1994), och för den omvårdnad som en 

patient i ambulans behöver under den korta stund den vistas där. 

 

2.4.  Prehospital omvårdnad 

Abdellah's typologi om problemlösningsmetoder är något liknande som Poljak, Tveith & 

Ragneskog (2006) poängterade i sin studie i västra Sverige på temat omvårdnad i ambulans. 

De menar att sjuksköterskan kan upprätta en god och trygg omvårdnadsrelation med 

patienterna i deras utsatta position utifrån problemlösning och erfarenhet av sitt yrke. Det kan 

dock i vissa situationer bli den medicinska kunskapen som blir övervägande. Enligt 

Socialstyrelsen (SOSFS 1999: 17) står det skrivet att sjuksköterskor har ett medicinskt ansvar 

inom ambulanssjukvården och det innebär att som sjuksköterska måste man kunna förena den 

medicinska vetenskapen tillsammans med den vårdvetenskapliga kunskapsbasen och 

omvårdnaden som helhet. Vid all patientvård inom ambulansen måste man som 

ambulanssjuksköterska kunna ansvara för såväl avancerad teknisk utrustning som potenta 

läkemedel eftersom vi rör oss dagligen inom ett område av teorier och begrepp av medicinskt 

ursprung, vilka parallellt används med de vårdvetenskapliga begreppen. 

 

Enligt VanHoy & Laskowski-Jones (2006) visar deras studie på hur viktigt det är att 

patienterna kommer till rätt vårdnivå och är bedömda efter kriterier som säkerställer en 

fortsatt effektiv vård vid mottagande enhet. Ambulanssjuksköterskan ska därför arbeta utifrån 

ett sätt som inte polariserar utan istället förmår att förena och förstärka dessa viktiga 

perspektiv inom ramen för den omvårdnad som ges, därför kan Abdellah's (1994) teori ge ett 

stöd och vägledning i utformandet av den omvårdnad som är aktuell vid varje uppdrag vi står 

inför. Den professionella omvårdnaden som en ambulanssjuksköterska ger syftar till att stödja 

och hjälpa patienter som inte kan klara av sina hälsoproblem något som även Poljak, Tveith & 

Ragneskog (2006) funnit i sina studier. 



5 

 

För att hjälpa patienter med KOL så ställs det stora krav på både omvårdnad och medicinska 

insatser samtidigt som patientens behov och reaktioner i olika situationer måste beaktas. Vid 

vissa tillfällen kräver tillståndet hos patienten ett snabbt omhändertagande och bedömningen 

görs utifrån olika fynd som sjuksköterskan kontrollerar och dokumenterar, exempelvis 

patientens medvetandegrad, puls, blodtryck, saturation, andningsmönster och frekvens samt 

en auskultation av andningsljuden (Wikström, 2006). Sjuksköterskor kan använda sig av en 

checklista i det akuta läget vid sitt medicinska omhändertagande av försämring av KOL. Först 

graderas tillståndets svårighetsgrad. Därefter identifieras eventuella livshotande situationer. I 

nästa steg identifieras utlösande orsaker, vilka sedan behandlas. Därefter övervägs 

kontrollerad syrgastillförsel och vid behov även en assisterad ventilation (Asplund & 

Kärvinge, 2004). 

 

Det är viktigt att ambulanssjuksköterskan informerar sig om patientens anamnes, 

bakomliggande sjukdomar och medicinering. Målet med akut omhändertagande vid KOL är 

att underlätta det försämrade andningsarbete som patienten utsätts för. Det försämrade 

andningsarbetet gör att patienten kan uppleva ångest. Tillståndet med försämrad andning och 

ångest kan försvåra för patienten och det är viktigt att sjuksköterskan strävar efter att jobba 

effektivt. Det är även viktigt att skapa en lugn atmosfär kring patienten i dessa situationer 

(Wikström, 2006).  

 

Inom den prehospitala sjukvården har ambulanssjuksköterskan en komplex kunskap. 

Ambulanssjuksköterskan integrerar sin kunskap från det medicinska och det 

vårdvetenskapliga fältet tillsammans med sin egen praktiska erfarenhet, vilket innebär att som 

ambulanssjuksköterska ska man kunna bedöma aktuell situation och genom det förstå vilken 

vårdhandling som ska prioriteras. Studier som gjorts av bland annat Poljak, Tveith & 

Ragneskog, (2006), har visat att den erfarne ambulanssjuksköterskan i de akuta medicinska 

situationerna sällan eller aldrig upplever någon konflikt mellan den vårdvetenskapliga och den 

medicinska prioriteringen. Det sker oftast en naturlig integrering av den medicinska och den 

vårdvetenskapliga kunskapen som hjälper ambulanssjuksköterskan att välja rätt vårdhandling. 

Genom att balansera sina kunskaper med sin erfarenhet mot patienternas behov av vård i den 

aktuella situationen kännetecknas ett vårdande som sjuksköterskan på ett kreativt sätt skapar 
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trygghet och tillit i den aktuella situationen. Trots att det ibland uppstår både komplexa och 

svåra situationer (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården måste kunna ansvara för omvårdnaden av patienter 

i alla åldrar med hänsyn till varierande kulturell, social och religiös tillhörighet och som 

motsvarar vad som angetts för en legitimerad sjuksköterska. Det åligger dessutom 

sjuksköterskor inom ambulanssjukvård att beakta patientens sociala situation och i samråd 

med patienten och/eller närstående person, bedöma, identifiera behovet av och vidta åtgärder 

för att försäkra patienten om en god omvårdnad. Ambulanspersonalen ska stödja patienter 

och/eller närstående i kris och vid ett behov hänvisa eller kontakta annan kompetent expertis, 

samt att på ett flexibelt och kreativt sätt omhänderta patienter i olika och skiftande miljöer och 

använda sig av begränsade resurser (Socialstyrelsen, SOSFS 1997:18 (M), 1997). 

 

 3. Problemformulering 

Ambulanssjuksköterskor får många gånger träffa patienter med KOL. KOL är ett tillstånd 

som kräver specifik omvårdnad och professionellt bemötande. Omvårdnaden och den 

medicinska behandlingen inom prehospital akutsjukvård präglas av att mötet mellan patient 

och ambulanssjuksköterska är kortvarigt. Men trots att mötet är kort måste 

ambulanssjuksköterskan ha förmågan att se patienten ur ett helhetsperspektiv.  

Ambulanssjuksköterskan arbetar utifrån de lagar och riktlinjer som finns inom hälso- och 

sjukvården, samt Socialstyrelsens föreskrifter. Varje ambulansorganisation inom respektive 

landsting har behandlingsriktlinjer som ambulanssjuksköterskan följer vid behandlig av olika 

sjukdomsfall hos respektive patient. Dessa behandlingsriktlinjer är vanligen riktat mot den 

medicinska behandlingen. Då det är viktigt att omvårdnaden finns med under behandlingen 

behövs andra riktlinjer där omvårdnaden belyses. KOL kan vara en svårt handikappande 

sjukdom som har negativ inverkan på patientens livskvalitet. Forskningen har en stor del i att 

öka sjuksköterskors förståelse för patienternas upplevelser. Genom forskning så kan 

patienternas upplevelser av sin egen sjukdom presenteras och kan ligga som en grund för en 

förbättrad förståelse för sjuksköterskan. Denna forskning kan utveckla den 

omvårdnadsmässiga behandlingen så att patienterna får den bästa möjliga vården ur mer än 

medicinsk synpunkt. Forskningen ligger även till grund för att patienterna skall garanteras ett 

så bra omhändertagande som möjligt ur patienternas synvinkel. 
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4. Syfte 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser vid akuta tillstånd av sjukdomen Kronisk 

Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). 

 

4.1. Frågeställningar 

Vilka upplevelser har patienterna vid akuta försämringar av sitt sjukdomstillstånd? 

Vilka omvårdnadsåtgärder kan bli aktuella prehospitalt? 

 

5. Metod 

Metoden som har använts för utförandet av studien har varit en systematisk litteraturstudie 

med innehållsanalys.  

 

 5.1. Systematisk litteraturstudie 

Syftet med en systematisk litteraturstudie är att, genom en analys av befintlig forskning inom 

det aktuella ämnesområdet, besvara en frågeställning. En systematisk litteraturstudie har som 

mål att skapa en sammanhängande helhet av flera substanser. Detta genom att analysera data 

utifrån genomförda empiriska studier. Den systematiska litteraturstudien skall utgå från en 

tydlig fråga som besvaras genom ett systematiskt urval och en systematisk värdering och 

analys. Meningen med en innehållsanalys är att systematiskt synliggöra upplevelser, meningar 

och betydelser som ett fenomen kan ha för de inblandade (Forsberg & Wengström, 2003). 

Burns och Grove (2001) beskriver innehållsanalysen som en metod där meningar, ord och 

fraser utgör det viktiga inom kontexten. De studier som bearbetas delas upp i olika 

meningsbärande enheter. Det är dessa enheter som sedan utgör en grund för ett skapande av 

olika kategorier. Detta är något som Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg 

(2003) beskriver som en analys bestående av helhet – delar – helhet. Den första fasen kallas 

för den bekantgörande fasen. All text studeras upprepade gånger så att den blir välkänd för 

forskaren. Texten läses till en början i sin helhet och en grundläggande förståelse skapas för 

den. Efter denna fas startar den analyserande fasen. I denna fas riktas uppmärksamheten mot 

likheter och skillnader som framkommer i helhetsmaterialet. Genom att arbeta med och 

analysera dessa likheter och skillnader uppstår ett mönster där olika kategorier framträder. I 
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den sista sammanställande fasen framträder dataanalysens resultat. Här sammanställs data så 

att den kan beskrivas med en ny förståelse som är riktat mot syftet med denna studie. En ny 

helhet har skapats och analysens resultat beskrivs gentemot det syftet med studien. Resultatet 

kan sedan exempelvis redovisas genom kategorier som innehåller beskrivningar av 

författarens uppfattning av det fenomen som studerats (Dahlberg et al, 2003). 

 

 5.2. Artikelsökning 

Litteratursökningen har skett genom användande av databaserna Cinahl, PubMed och 

ScienceDirect. Sökorden som har använts är pulmonary disease, chronic obstructive, 

emergency medical services, pulmonary disease, dyspnea, copd, nursing, ambulance och pre-

hospital. Sökorden har kombinerats med varandra i olika kombinationer. Ingen trunkering av 

sökorden har gjorts. Användningen av sökorden har främst skett genom sökning av MESH-

termer. Sökorden har även använts som major- och minor subject, se tabell 1. Vid sökningen 

av artiklar har först granskning via titel skett för att se om studierna har kunnat vara av 

relevans för denna studie. De artiklar med titel som berört KOL i det akuta skedet har 

granskats via abstract och utifrån det inkluderats eller exkluderats utifrån uppsatta 

inklusionskriterier. En manuell sökning efter genomförda studier på C- och D-nivå vid olika 

högskolor och universitet har genomförts då med sökord KOL. Det har då funnits två studier 

som valts ut. Dessa kommer från Göteborgs Universitet och Högskolan i Gävle. 
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5.3. Tabell 1: Sökvägar 
 

Databas Sökord Begränsningar Träffar Urval 

Cinahl Pulmonary disease 

AND dyspnea 

Word in major 

subject, peer 

reviewed, 2000-> 

6 st  1 

Cinahl COPD  AND 

dyspnea AND 

nursing 

Word in major 

subject, peer 

reviewed, 2000-> 

 

43 st  

 

1 

ScienceDirect Pulmonary disease Keyword, 2000-> 73 träffar 2 

PubMed Pulmonary disease, 

Chronic obstructive 

AND emergency 

medical services 

MESH, nursing 

Journals, peer 

reviewed, 2000-> 

7 träffar 

 

2 

PubMed Pulmonary disease, 

Chronic obstructive 

AND Emergency 

 

MESH, peer 

reviewed, 2000-> 

4 träffar, 5 

träffar på 

“related 

articles” 

1 

Cinahl 

 

Ambulances AND 

Emergency medical 

services 

Word in major 

subject, peer 

reviewed, 2000-> 

104 träffar 1 

 

Göteborgs 

Universitet, Gupea, 

http://gupea.ub.gu.se 

KOL och 

Omvårdnad 

Nyckelord 7 träffar 1 

Högskolan I Gävle, 

DiVA, 

http://hig.diva-

portal.org. 

KOL och 

Omvårdnad 

Sökord 2 träffar 1 
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5.4. Inklusionskriterier 

För artiklarna som eftersöktes skulle matcha syftet med denna studie, att beskriva patienters 

upplevelser vid akuta tillstånd av KOL, sattes vissa kriterier för inkludering upp. Dessa 

kriterier var att artiklarna måste vara peer-reviewed, vara publicerade efter år 2000 och ha 

abstract och metod beskrivet. Till en början sattes även en avgränsning att artiklarna skulle 

beröra den prehospitala vården. Denna begränsning ändrades senare till att artiklarna på något 

vis måste beröra akutsjukvård. Detta då det inte gick att finna artiklar inom den prehospitala 

vården till denna studie. Artiklarna kunde vara kvalitativa eller kvantitativa. 

 

 5.5. Kvalitetsgranskning 

Samtliga artiklar som utvaldes att inkluderas i studien visade sig vara kvalitativa. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna har skett utifrån Forsberg och Wengström's (2003) 

checklista för kvalitativa artiklar (se bilaga 2). Kvaliteten på artiklarna har sedan bedömts till 

hög- medel- eller låg kvalitet beroende på hur väl artiklarna stämt in med checklistan. Artiklar 

som uteslutits från analys har varit artiklar som uppfattats som icke vetenskapliga, artiklar 

som ej haft metoden beskriven och artiklar på annat språk än svenska och engelska. Efter 

kvalitetsgranskning har två artiklar fallit bort då de ansågs vara av för låg kvalitet. Artiklarna 

som har bearbetats under denna process har sammanställts som en artikelmatris, där även 

kvaliteten redovisas (se bilaga 3). 

  

 5.6. Dataanalys 

Som grund för dataanalys har Dahlberg et al (2003) och Forsberg & Wengström's (2003) 

beskrivning av innehållsanalys använts. Artiklarna som legat till grund för resultatet har 

noggrant lästs igenom. De centrala resultaten från studierna noterades och utgjorde en grund 

för resultatet i denna studie. Artiklarnas resultat har först granskats som en helhet. Därefter 

har centrala delar tagits ut, vilka senare har sammankopplats till en ny helhet. De båda 

författarna har först enskilt granskat artiklarnas resultat och sökt efter helheter som beskriver 

patienternas sjukdomsupplevelse. Därefter har de enskilda funna helheterna gemensamt 

granskats och brutits ner till delar och därefter utgjort en grund för en ny helhet. Den fortsatta 

analysen har sedan skett gemensamt utifrån metoden med innehållsanalys, för att hitta en ny 

helhet. Det funna materialet har brutits ned i små faktorer och har sedan noggrant studerats 
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och analyserats fram till studiens resultat. Under bearbetandefasen med helhet - del - helhet 

har olika kategorier framgått, se tabell 2. 

 

5.7. Etiska överväganden 
Forsberg och Wengström (2003) beskriver etiska överväganden vid systematiska 
litteraturstudier som att forskaren skall välja studier som passerat genom etiska kommittéer 
och att presenterar alla artiklar även om de inte stöder forskarnas syntes. En viktig betoning 
de här gäller även fusk genom plagiat eller stöld från annan forskning. 

Författarna till denna studie har tagit dessa etiska överväganden till sig och har värderat de 
vetenskapliga artiklar som analyserats ur etisk synpunkt. Samtliga artiklar som analyserats har 
därmed också bedömts vara etiskt korrekta ur dessa synvinklar. Det finns inga tecken på att 
någon patient i de vetenskapliga artiklarna skulle ha farit illa ur ett etiskt perspektiv. 

Författarna har även tagit avsteg från fusk och garanterar att allt som finns skrivet i denna 
studie inte på något vis är förvrängt. 

Då en stor mängd patienter skulle kunna gagnas av denna studie bör även det ses som god 
etisk sed utifrån ett patientperspektiv.  
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6. Resultat 

Resultatet som funnits till denna studie kommer att presenteras utifrån den kategorisering som 

växt fram under studiens gång. De funna kategorierna finns presenterade i tabell 2. 

 

Tabell 2: Kategorier  

Kategori Underkategorier Omvårdnadsbehov. 

Dödsångest Sista andetaget 
Inte vakna mer 
Panikkänsla 
Livet rinner bort 
Vara döende 
Oro 
Rädsla 
Andnöd, dyspné 

Trygghet 
Engagemang 
Snabb hjälp 
Medicinska åtgärder 
Psykologiska åtgärder 
Lugn miljö 

Skam Självorsakat 
Anklagelser 
Förnekelse 
Skylla sig själ 

Visa på förståelse 
Avlastning 
Öppenhet 
Ej anklagande handläggning 

Ensamhet Bara jag förstår 
Isolering 
Behov av närstående 
Kontaktbehov 
Aktivitetsförlust 
Orkeslöshet 
Samhörighet 

Sjusköterskans närvaro 
Medbestämmande 
Delaktighet 
Närvaro av närstående 
 

Kontrollförlust Hjälpslöhet 
Utelämnande 
Bristande 
kommunikation 
Försummade 

Kontrollstöd 
Lyssna till 
Information 
Tilltagande och användande av patientens kunskap 
Självhjälp att återfå kontroll 
Klar och saklig information 

 

 6.1. Dödsångest  

Patienter som befinner sig i ett akut skede av sjukdomen KOL upplever som regel ett större 

antal känslor och reaktioner. Den värsta känslan de upplevde var känslan om att livet nu var 

på väg att rinna ifrån dem, att de inte kommer vakna upp mera om de förlorar medvetandet. 

De upplever att varje andetag som de tar kan vara det sista och att deras andning är på väg att 
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upphöra (Heinzer, Bish & Detwiler, 2003, Dodds, Chamberlain & Williamson, 2006 och 

Krång Persson & Hedlund, 2007). 

 

Andfåddhet och dyspné orsakade en mängd känslor och reaktioner hos dessa patienter. Allt 

ifrån lättare känslor som att tappa andan en kort stund till kraftig panik över att inte kunna 

andas. Känslor och uttryck som ångest, rädsla, fruktan och hjälplöshet är även dem 

förknippade med denna upplevelse av andfåddhet (Williams, Bruton, Ellis-Hill & McPherson, 

2007, Fraser, Kee & Minick, 2006, Gysels & Higginson, 2008 och Heinzer, Bish & Detwiler, 

2003).  

 

 6.1.1. Omvårdnadsbehov till följd av upplevelse av dödsångest 

Vid dessa fall när patienterna upplever dödsångest upplever de ett direkt behov av sin aktuella 

läkemedelsbehandling. Ibland upplever de dock att läkemedelsadministrationen inte räcker till 

utan andra metoder krävs för hanteringen av deras dyspné. Det är ofta dyspné som är en orsak 

till patienternas dödsångest. Dessa metoder var bland annat att andas genom stängda läppar 

eller att sätta sig i en bättre ställning. En vanligt förekommande ställning var att sitta upp och 

luta framåt och lyfta upp axlarna. Vid stunder som dessa ansåg sig patienterna ha stort behov 

av sjuksköterskan. Sjuksköterskan bör här fungera som ett stöd och vara till andningshjälp 

(Fraser, Kee & Minick, 2006). 

 

Patienterna har ofta utvecklat egna metoder för hantering av akuta tillstånd med dyspné och 

har därigenom lärt sig att det behövs vård ur såväl medicinska som psykologiska aspekter. Ur 

det medicinska perspektivet gäller det användning av läkemedel via nebulisator eller 

inhalator. Patienterna har även en insikt om att deras egen andningsteknik vid episoder med 

svår dyspné blir så svår att administrationen av läkemedel blir otillräcklig (Fraser, Kee & 

Minick, 2006). 

 

”When I´m panicking...it doesn’t do me any good, because I can’t breathe long enough for it 

to be effective... I have to control the panic.” 

(Fraser, Kee & Minick, 2006, s. 553). 
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Lika väl som patienterna har kunskap om vilka åtgärder som kan göras för att förbättra deras 

tillstånd så har de kunskaper om aspekter som orsakar en försämring.  

 

”They start to say, ’Do this, do that’...When they start that, I get irritated, because they have 

no idea what that person is going through.” 

(Fraser, Kee & Minick, 2006, s. 553). 

 

Vid dessa situationer behöver patienterna ha sjuksköterskan nära som stöd och fungera som 

en hjälp med såväl medicinska som andra andningsfrämjande åtgärder. Att sjuksköterskan 

finns där kan framförallt bidra till en lugn och trygg miljö för patienten (Fraser, Kee & 

Minick, 2006 och Heinzer, Bish & Detwiler, 2003). 

 

 6.2. Skam 
En upplevelse av att det var patienterna själva som orsakat sitt sjukdomstillstånd på grund av 

att de rökt cigaretter skapade känslor av skam och ångest. Denna känsla för skam förstärktes 

ofta i kontakt med sjukvården eftersom det var vanligt att sjukvårdspersonalen var av åsikt att 

patienten får skylla sig själv i sin sjukdom (Gysels & Higginson, 2008 och Williams, Bruton, 

Ellis-Hill & McPherson, 2007). 

 

 6.2.1. Omvårdnadsbehov till följd av upplevelse av skam 

För att motverka patienternas upplevelse av skam måste sjuksköterskan visa på förståelse och 

stötta patienterna. Sjuksköterskan får inte vara anklagande i sitt beteende utan verka för att 

stärka patienternas tro på sig själva och på så vis minska deras skamkänsla (Williams, Bruton, 

Ellis-Hill & McPherson, 2007 och Fraser, Kee & Minick, 2006 och Heinzer, Bish & Detwiler, 

2003).  

 

6.3. Ensamhet 

Dessa patienter uttrycker ett stort behov av kontakt med andra. De känner ett behov av hjälp 

från andra människor. De beskriver att känslor som ångest och nervositet uppträder när de blir 

lämnade ensamma (Krång Persson & Hedlund, 2007 och Williams, Bruton, Ellis-Hill & 

McPherson, 2007). 
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Patienterna upplever att sjukdomen orsakar en nedsatt aktivitet hos dem. De känner att de har 

svårt att röra på sig, eftersom de nästan direkt vid aktivitet upplever andfåddhet. Dessa 

känslor och reaktioner yttrar sig som ett intryck av sjukdomsisolering. Det vill säga att 

patienterna känner sig isolerade till sina hem. Denna sjukdomsisolering ger upphov till 

känslor av ensamhet och kan ibland leda till depressioner. En allmän känsla av dålig 

livskvalitet var vanligt (Williams, Bruton, Ellis-Hill & McPherson, 2007, Fraser, Kee & 

Minick, 2006, och Gysels & Higginson, 2008).  

 

Denna känsla av ensamhet får även uttryck genom att patienterna upplever det som att det inte 

är någon annan än dem själva som kan förstå vad de går igenom. Patienterna kände även ofta 

ett stort behov av medbestämmande. Detta på grund av att det själva kände att de hade så 

mycket egen kunskap om sig själva och sitt sjukdomstillstånd.  

 Fraser, Kee & Minick, (2006) och Williams, Bruton, Ellis-Hill & McPherson, 2007). 

 

6.3.1. Omvårdnadsbehov till följd av upplevelse av ensamhet 

Patienterna har upplevt att det är såväl psykologiska som fysiologiska faktorer som påverkar 

deras upplevelse av sitt tillstånd. De viktigaste åtgärderna var oftast de som inte hade med 

läkemedel att göra. Bara en sådan åtgärd som att sjuksköterskan fanns närvarande minskade 

patienternas upplevelse av ensamhet (Heinzer, Bish & Detwiler, 2003, Fraser, Kee & Minick, 

(2006), 2006, Carlberg & Johansson, 2005). 

 

Sjuksköterskan måste vara lyhörd och visa på aktivt deltagande. Sjuksköterskan måste även 

ge patienten lugn och låta denne använda sin kraft till andningsarbete. Sjuksköterskan måste 

visa hänsyn och inte ställa frågor till patienterna under episoder med svår dyspné. Att 

sjuksköterskan uppträder lugnt och inte hetsar situationen och visar sig intresserad av 

patienterna var av stor vikt (Heinzer, Bish & Detwiler, 2003, Lomborg & Kirkevold, 2006 

och Krång Persson & Hedlund, 2007). Enligt Heinzer, Bish och Detwiler (2003) ansåg 

patienterna det även som viktigt att ha sina anhöriga närvarande under vården.  
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 6.4. Kontrollförlust 

Patienterna påvisade en hel del uttryck som kunde tolkas som en upplevelse av 

kontrollförlust. Ett sådant uttryck som patienterna kunde uppleva var att vårdpersonalen inte 

lyssnade på vad de hade att säga och att de då kunde känna sig försummade och negligerade. 

Patienterna visade en stor önskan om att sjuksköterskan skulle lyssna på dem och inte avbryta 

deras utsaga genom att ställa frågor eller liknande. Patienterna kunde även känna att 

sjuksköterskan ställde allt för många frågor och då frågor som krävde att patienterna behövde 

göra längre utläggande svar. De upplevde även att frågorna ofta upprepades och detta var 

något som skapade irritation och förlust av andningskontrollen (Dodds, Chamberlain & 

Williamson, 2006 & Carlberg & Johansson, 2005). 

 

En aspekt som orsakade en kontrollförlust var när andra människor lade sig i och försökte 

berätta för dem hur de skulle hantera sin dyspné. När detta skedde uppstod en irritation, denna 

irritation orsakade en kontrollförlust och patienternas andningsarbete försämrades Fraser, Kee 

& Minick, (2006) och Heinzer, Bish & Detwiler, 2003). 

 

Patienter som upplever svår sjukdom står inför ett beslut av att kalla på ambulans eller inte. 

Det var väldigt vanligt att patienterna upplevde detta beslut som svårt att fatta och utgjorde en 

påfrestning för dem. Dock var det först när sjukdomskänslan är så stark att patienterna inte 

längre orkade handskas med den själva, när de upplever känslan av kontrollförlust, som de 

kallar efter ambulans. När beslutet att kalla på ambulans väl är taget och patienterna befinner 

sig i väntan på att amulans skall komma uppstår känslor som rädsla, ångest, hjälplöshet och 

ensamhet. Detta kan anses vara reaktioner på förlusten av kontroll (Ahl, Nyström & Jansson, 

2006). 

 

 6.4.1. Omvårdnadsbehov till följd av upplevelse av kontrollförlust 

Patienter med denna sjukdom upplever det ofta som att de har utvecklat en stor kunskap om 

sitt tillstånd. Deras vana att leva med episoder av dyspné och andfåddhet har lärt dem att 

utveckla metoder för att handskas med dessa tillstånd. Patienterna ansåg sig själva som 

experter på sin sjukdom och menar att sjuksköterskan måste ta denna kunskap tillvara och 

lyssna till deras önskningar och hur episoden med dyspné bör hanteras. Att sjuksköterskan 

hjälpte till att andades med patienterna och fanns som stöd för att upprätthålla en bra 
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kroppsställning var högt uppskattade åtgärder Fraser, Kee & Minick, (2006), och Dodds, 

Chamberlain & Williamson, 2006 ). 

 

Patienterna upplever även att sjuksköterskans kunskap är nödvändig. Sjuksköterskan måste ha 

en förståelse över patienternas fysiologiska och psykologiska reaktioner. Att sjuksköterskan 

har en kunskap om sjukdomstillståndet gör att hon kan förstå vilket behov av behandling 

patienterna behöver. Sjuksköterskan måste ha kunskap om hur fysiologiska och psykologiska 

faktorer samspelar med varandra vid ett akut tillstånd när patienten blir försämrad i sin KOL. 

Om sjuksköterskan har en förståelse för patientens upplevelse av andfåddhet och dyspné kan 

behandlingen få bättre kvalitet (Heinzer, Bish & Detwiler, 2003, Lomborg & Kirkevold, 2006 

och Carlberg & Johansson, 2005).  

 

Att få tydlig och saklig information från sjuksköterskan rörande sitt sjukdomstillstånd 

upplevdes som viktigt. Informationen måste vara tydlig eftersom patienterna upplevde det 

svårt att ta till sig information då de måste anstränga sig så mycket på att andas (Lomborg & 

Kirkevold, 2005 och Krång Persson & Hedlund, 2007 och Carlberg & Johansson, 2006). 

 

Som ytterligare ett led i att bidra till en upplevelse av återtagen kontroll måste sjuksköterskan 

agera i patientens bästa intresse och ta tillvara på patientens kunskap under vården (Sandman 

& Nordmark, 2006).  

 

7. Diskussion 

 

7.1. Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser vid akuta tillstånd av sjukdomen 

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). Patientens behov visar vägen för hur omvårdnaden 

ska göras utifrån situationen och patientens tillstånd. Patienterna i de studier vi använt oss av 

uttryckte tydligt ett behov av att få vara självbestämmande i sitt sjukdomstillstånd, men de 

ville gärna ha ambulanssjuksköterskans lugna inverkan och kunskapen i sin utsatthet. Vid 

omvårdnad av patient med sjukdomen KOL är det av största vikt att inge tryggheten i 

gällande situation, samtidigt som sjuksköterskan ska vara lyhörd emot patienten och dess 
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anhöriga. Ambulanssjuksköterskan bör jobba utifrån patientens intressen i möjligaste mån, 

menar Sandman & Nordmark (2006) i sin studie. Omvårdnaden på patientens villkor får 

aldrig överdrivas så att det blir till en fara för patienten eller att sjuksköterskan kliver över 

sina befogenheter. Ambulanssjuksköterskans omvårdnad finns inte direkt dokumenterad, men 

alla de artiklar vi använt oss av bekräftar det som inte syns att som ambulanssjuksköterska har 

man oftast en god omvårdnadsrelation och handling i sitt yrkesutövande. Det i sin tur leder till 

att patientens upplevelser av sitt tillstånd underlättas i den omvårdnad som 

ambulanssjuksköterskan utför. 

 

Elmqvist, Fridlund & Ekebergh (2008) beskriver i sin studie att bekräftelse av patientens 

existens skapar en stark relation mellan omhändertagande personal och patient, samt att detta 

tillsammans med det medicinska omhändertagandet skapar ett avstånd till känslan av att dö. 

Upplevelsen hos patienten då är en känsla av säkerhet när de har någon vid sin sida, hållandes 

deras hand och som kallar dem vid deras rätta namn. Detta inte bara när personen undersöker 

dem eller behandlar dem utan under hela förloppet. 

 

Ambulanssjuksköterskan har en mycket viktig roll i omvårdnaden kring patienterna som 

han/hon möter och det är viktigt att ”läsa av situationen” vid ankomst, vilket underlättar 

omhändertagandet. Med ”läsa av” menar vi att se över hur människorna verkar reagera och 

hur allvarligt allt är med patienten, det viktigt att patientperspektivet betonas. Som 

ambulanspersonal bör man ha en förståelse för att patienten kan vara upprörd, förvirrad eller 

ha ett obalanserat uppträdande på grund av sin sjukdom eller skada, samt att som 

ambulanssjuksköterska ha ett patientperspektiv som innebär att se patienten som är expert på 

sitt hälsotillstånd (patienten ses som den främsta experten på sig själv och sitt liv). Patienten 

har oftast ett behov av akut medicinskt omhändertagande, men de är ibland hotfulla, 

hysteriska, avvaktande, rädda och liknande, därför är det viktigt i ambulanspersonalens 

säkerhetssynpunkt att ”läsa av” för att inte själva hamna i en krissituation.  För att kunna ge 

en god omvårdnad ska ambulanssjuksköterskan kunna se människan bakom sjukdomen eller 

skadan. Det är viktigt att tillgodose patientens behov av trygghet och allmänmänskliga behov 

och det innebär att patientens resurser skall tas till vara för återvinnande av hälsa. Det 

personliga bemötandet som ges av ambulanspersonalen bör präglas av empati och förståelse 

för patientens oro. De omvårdnadsåtgärder som görs av ambulanspersonalen bör syfta till att 
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upprätthålla hälsa och välbefinnande hos patienten. För att kunna bedöma patientens behov av 

omvårdnad bör patienten ses utifrån ett helhetsperspektiv. Med den medicinska och 

vårdvetenskapliga kunskapen tillsammans så finns en trygghet hos ambulanssjuksköterskan 

och om dessa kunskaper samverkar så får patienten en optimal vård utifrån ett 

helhetsperspektiv. Ambulanssjukvården prioriterar att ta hand om en allvarlig fysisk skada 

innan en mer psykologisk inriktad omvårdnad kan inledas. Abdellah (1994) bekräftar detta 

indirekt, då rangordningen av hennes omvårdnadsproblem förespråkar att en viss grad av 

fysiska förutsättningar måste finnas innan en mer psykologisk inriktad omvårdnad kan 

genomföras. Vi har använt oss av några omvårdnadsproblem ur typologin (bilaga 1) för att 

visa hur hennes teori kan användas i omvårdnaden och som stöd för ambulanssjuksköterskan i 

sitt ställningstagande och sin omvårdnad. 

 

Abdella's (1994) typologi belyser några av de problem som framkom i den här artikeln och 

som var svårt för patienterna att ta till sig. Några exempel på det är att underlätta 

medvetenheten om sig själv som en individ med varierande fysiska, känslo- och 

utvecklingsmässiga behov, acceptera optimum av möjliga mål med tanke på fysiska och 

känslobetingade begränsningar och att använda samhällets resurser som hjälp att lösa problem 

som uppstår från sjukdom och ohälsa. I dessa situationer har ambulanssjuksköterskan en 

viktig uppgift att fylla, här har många gånger omvårdnaden av patienten en övervägande roll i 

en omvårdnadssituation, kanske mer än en medicinsk behandling? Sjuksköterskan måste 

arbeta med en professionell och intellektuell metod där han/hon systematiskt använder sig av 

kunskap på ett professionellt sätt för att kunna identifiera det egentliga behovet hos patienten i 

den akuta situationen. Först ska man observera och utforska, sen behovsbedöma och om det är 

möjligt i samråd med patienten, sen avgör man om man har en möjlighet och en förmåga att 

tillfredsställa behoven. Enligt socialstyrelsens allmänna råd är syftet med omvårdnad  

”Att stärka hälsa, förebygga sjukdom och återställa och bevara hälsa utifrån patientens 

individuella möjligheter och behov. Minska lidande samt att ge möjligheter till en värdig 

död” (SOSFS 1993:17).  

Och slutligen planeras omvårdnaden med tillvägagångssätt och till sist utvärderar man 

resultatet av den vårdande insatsen (Morse, 1991). 
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Omvårdnad av kroniskt sjuka patienter ställer höga krav på omvårdnadens kvalitet, eftersom 

sjukdomen kan innebära täta sjukvårdkontakter. Förmågan att kunna lyssna på patienterna och 

ta till vara på deras kunskap ger en bild av vad som är bra och vad som kan förbättras. 

Sjuksköterskor som utstrålar glädje, optimism, artighet, känslighet och förståelse ger ett 

intryck av förtroende och tillit till patienterna. Humor kan användas för att lysa upp tillvaron, 

minska stress och oro. Studier visar att det är tydligt att vissa sjuksköterskor visar sin 

kompetens med att göra sina uppgifter endast för att få dem utförda så snabbt som möjligt 

medan andra tar sig tid och är noggranna. Vissa sjuksköterskor är helt inriktade på att utföra 

tekniska uppgifter och prioriterar det istället för att fokusera på patienten vilket leder till 

stress, oro och irritation hos patienterna. En specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård måste 

kunna ansvara för omvårdnaden av patienter i alla åldrar med hänsyn till varierande kulturell, 

social och religiös tillhörighet (Ahl, Nyström & Jansson, 2006). 

Specialistsjuksköterskan måste kunna ansvara för omvårdnaden som motsvarar vad som 

angetts för en legitimerad sjuksköterska och bör därför kunna utföra omvårdnad utifrån att 

• ”Med beaktande av patientens sociala situation, i samråd med denne eller närstående 

person, bedöma, identifiera behovet av och vidta åtgärder för att försäkra patienten 

med god vård”  

• ”Stödja patienter och/eller närstående i kris och vid behov hänvisa till annan 

expertis”.  

• ”På ett flexibelt och kreativt sätt omhänderta patienter i skiftande miljöer och med 

ibland begränsade resurser” (Socialstyrelsen, 1997).” 

Att hjälpa patienter med KOL och Emfysem ställer stora krav på både omvårdnad och 

medicinska insatser samtidigt som patientens behov och reaktioner i olika situationer måste 

beaktas. 

 

Fraser, Kee & Minick (2006) skriver i sin studie att den som lever med sjukdomen KOL har 

en stor förmåga att styra sitt dagliga liv från dag till dag. De är väl medvetna om sin sjukdom 

och dess förlopp och kan utifrån det forma sin dagliga tillvaro. Sjuksköterskan kan använda 

sig av patientens erfarenhet i sitt vårdande genom att lyssna och känna av 

omvårdnadssituationen. Abdellah (1994) menar att sjuksköterskan ska identifiera och 

acceptera positiva och negativa intryck, känslor och reaktioner, att identifiera och acceptera 
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sambandet mellan känslor och organisk sjukdom och ohälsa och att underlätta uppehållandet 

av effektiv verbal och icke verbal kommunikation. Det är viktigt att ge patienten hoppet 

tillbaka när situationerna i ett akut skede ser mörkt ut, många tror att det är sista gången de får 

se sitt hem när lufthungern är som värst och då är det viktigt att ambulanssjuksköterskan visar 

sin profession inför patienten inger trygghet och omvårdnad (Gysels & Higginson, 2008). 

 

Det finns alltid något som kan förbättras, men genomgående i de undersökningar vi studerat 

är upplevelserna hos patienterna att ambulanssjuksköterskans omvårdnad är bra och effektiv. 

 

7.2. Metoddiskussion 

Utifrån det tidsperspektiv som funnits att utföra denna studie har författarna ansett att den bäst 

lämpade metoden skulle vara systematisk litteraturstudie med innehållsanalys. Denna metod 

har även ansetts vara en bra metod för att svara gentemot syftet, som var att beskriva 

patienters upplevelser vid akuta tillstånd vid sjukdomen KOL. 

 

En alternativ metod att utföra studien på hade varit att utföra en kvalitativ enkät- eller 

litteraturstudie mot patienter med KOL som vårdats i ambulans. En sådan studie hade kunnat 

ge ett resultat direkt riktat mot hur patienterna upplevt sin situation i samband med 

ambulanstransporter. Det hade även kunnat visa på vilka direkta omvårdnadsåtgärder 

ambulanspersonalen utförda och vad patienterna själv saknade utifrån den vård de fick. 

 

Ursprungligen hade författarna som avsikt att beskriva patienternas upplevelser av prehospital 

omvårdnad vid KOL. Men vid en litteratursökning har det visat sig att få sådana studier varit 

publicerade och inriktningen har ändrats till att handla om upplevelser vid akuta tillstånd av 

sjukdomen. Vi har i vårt sökande efter material upplevt att det finns väldigt lite som beskriver 

ambulanssjuksköterskans profession och yrkesutövande i prehospital ambulanssjukvård, 

oavsett vilket sjukdomstillstånd man stöter på i yrkesverksamheten. Vår förhoppning är att 

denna trend vänder i och med att vidareutbildningen som prehospital ambulanssjuksköterska 

får en alltmer betydande roll inom ambulanssjukvården i stort över hela landet. Dessa 

sjuksköterskor har en viktig funktion och en bred kompetens som blandas med erfarenhet och 

personlighet vilket är mycket viktigt att ha med sig som ambulanssjuksköterska. 
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Det resultat som framkommit har dock ansett sig kunna beröra den prehospitala omvårdnaden 

då den berör vården vid det akuta skedet. Resultatet grundar sig på åtta vetenskapliga artiklar 

och två stycken studier på C-nivå. Det har vid litteratursökningen inte gått att finna fler 

studier som uppfyller kraven för att inkluderas i denna studie, men att de artiklar som funnits i 

stort har belyst liknande upplevelser hos patienterna gör att författarna anser att resultatet ändå 

kan uppfattas som trovärdigt. Att använda litteratur som befinner sig på C- och D-nivå kan 

anses vara obefogat. Dock har författarna här ansett att dessa studier utförts väl och då de 

belyser omvårdnad, framförallt patientupplevelser vid prehospital vård har dessa studier 

ansetts tillföra resultatet med denna studie ytterligare tyngd. Genom att inkludera dessa 

studier har dock avsteg från uppsatta inklusionskriterier för studien gjorts, men eftersom 

författarna inte har funnit någon annan aktuell forskning som direkt belyser patienternas 

upplevelser vid prehospital vård har detta ansetts vara väl befogat. Forsberg och Wengström 

(2003) menar att resultatet i en skall bygga på vetenskaplig litteratur men att det inte finns 

någon regel som säger att ett visst antal artiklar måste ingå. De menar därför att resultatet bör 

baseras utifrån vad författaren lyckas hitta vid sin sökning. 

 

Artiklarnas som analyserats och ligger som grund för resultatet är samtliga av kvalitativ 

ansats. Vi har under sökningen även funnit kvantitativa artiklar men dessa artiklar har inte 

svarat emot syftet och därför valts bort. Författarna har haft för avsikt att beskriva 

patientupplevelser och dessa har inte kunnat lyftas fram tillräckligt i de kvantitativa studier 

som funnits. 

 

Vid litteraturstudier bygger resultatet på analyser och tolkningar som författarna gör utifrån 

tidigare genomförda studier. Detta kan medföra att resultatet präglas av en tidigare 

förförståelse. Egna åsikter och uppfattningar från tidigare arbetsliv har lagts åt sidan och 

författarna har efter bästa förmåga försökt att undvika att resultatet skall ha påverkats av dessa 

tidigare erfarenheter. 

 

Författarna har haft ett genomgående samarbete som under arbetets gång har fungerat bra. Det 

enskilda arbetet har fördelats jämlikt men det mesta har vi gjort gemensamt. En fördel med att 

vara två författare är att ständiga diskussioner utifrån utförda analyser har kunnat genomföras 

under studiens gång och detta bör leda till ett genomarbetat resultat. Två författare gör även 
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att förförståelsen kan förbises enklare eftersom det är ovanligt att två personer har samma 

förförståelse. 

 

8. Slutsats 

I studien har funnits att det är fyra teman som återkommer när det gäller patienternas 

upplevelser av det akuta skedet av sjukdomen KOL. Dessa teman är Dödsångest, skam, 

ensamhet och kontrollförlust. Behov som patienterna behöver från den prehospitala 

sjuksköterskan är hjälp att återfå kontroll och skapa trygghet. Detta är något som uppnås 

genom närvaro och intresse för patienterna. Att sjuksköterskan visar på förståelse och hjälper 

till med den akuta medicineringen hjälper patienten att snabbt återfå kontrollen och minska 

upplevelsen av dödsångest. 

 

En annan intressant notis som framkom i denna studie är det som bland andra Fraser, Kee & 

Minick (2006) funnit, där de menar att patienten är en expert på sin sjukdom och att 

sjuksköterskan bör forma sin vård i samråd med patienten. En viktig aspekt är också att det 

kan upplevas som en försämring av sjukdomstillståndet om sjuksköterskan påskyndar 

behandlingen allt för mycket och inte agerar lugnt och följsamt. 

 

9. Förslag till fortsatt forskning 

Då författarna funnit att det finns en bristfällig forskning inom den prehospitala omvårdnaden 

av sjukdomen KOL så anses att det finns ett stort behov av vidare forskning. Det föreslås då 

att kvalitativa intervju- eller enkätstudier där patienternas upplevelser av den prehospitala 

omvårdnaden belyses. Även studier som visar på vad patienterna anser vara vikigt att få ut av 

den prehospitala vården anses nödvändiga. 



24 

 

Referenser 
 

Abdellah, F. (1994), Preparing  Nursing Research for the 21st Century. New York: Springer 
publishing company. 

 

Ahl, C., Nyström, M. & Jansson, L. (2006), Making up one´s mind:- Patients’ experiences of 
calling an ambulance, Accident and Emergency Nursing, 14, 11-19. 

 

Asplund, K. & Kärvinge, C., (2004), Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom (KOL). Hämtad 2008-11-17, 
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2004/8575/sammanfattning2004-102-6.htm 

 

Burns, N., & Grove, S K. (2001), The Practice of Nursing Research. W. B Saunders 
Company. Philadelphia. 

 

Carlberg, S. & Johansson, L. (2005), Sjuksköterskans betydelse I omvårdnaden av patienter 
med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet 
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. 

 

Dahlberg, K., Segersten, K., Nyström, M., Suserud, B-O. & Fagerberg, I. (2003), Att förstå 
vårdvetenskap, Lund: Studentlitteratur. 

 

Dodds, S. Chamberlain, C. & Williamson, G.R. (2006), Modernizing chronic obstructive 
pulmonary disease admissions to improve patient care: Local outcomes from implementing 
the Ideal Design of Emergency Access project. ELSEVIER, Accident and Emergency Nursing 
14, 141-147. 

 

Elmqvist, C., Fridlund, B. & Ekebergh, and M. (2008), More than medical treatment: The 
patient´s first encounter with prehospital care. International Emergency Nursing. 16(3), 185-
92. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Natur och 
Kultur: Stockholm. 

 

Fraser, D.D., Kee, C.C. & Minick, P. (2006), Living with chronic obstructive pulmonary 
disease: insider´s perspectives, Journal of Advanced Nursing, 2006, 55(5), 550-558. 

 



25 

 

Gysels, M. & Higginson, I. (2008), Access to Service for Patients with Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease: The Invisibility of Breathlessness, Journal of pain and symptom 
management, 2008, 36(5), 451-460. 

 

Heinzer, M., V., Bish, C. & Detwiler, R. (2003), Acute dyspnea as perceived by patients with 
chronic obstructive pulmonary disease, Clinical Nursing Research, 12(1), 85-101. 

 

Krång Persson, M. & Hedlund, Å. (2007), Patienternas upplevelser av prehospital vård vid 
Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Kvalitativ intervjustudie, Institutionen för 
vårdvetenskap och sociologi, Högskolan Gävle. 

 

Lomborg, K. & Kirkevold, M. (2006), Achieving therapeutic clarity in assisted personal body 
care: Professional challenges in interactions with severely ill COPD patients, The Authors, 
Journal compilation, 

 

Morse, M J. (1991), Negotiating commitment and involvement in the nurse-patient 
relationship, Journal of Advanced Nursing 1991, 16, 455-468. 

 

Poljak, A., Tveith, J. & Ragneskog, H. omvårdnad i ambulans- den första länken i vårdkedjan, 
Vård i Norden, (2006), 79(26), page 48-51. 

 

Rooke, L. (2000). Omvårdnad, Teoretiska ansatser i praktisk verksamhet. Stockholm: Liber 
AB. 

 

Sandman, L. & Nordmark, A. (2006), Ethical Conflicts in Prehospital Emergency Care, 
Nursing Ethics 200, 13(6), 592-607. 

 

Socialstyrelsen, (2005), Hälso- och sjukdomslag (1 982:763). Hämtad 2008-11-16, 
http://www.socialstyrelsen.se 

 

Sjukvårdsrådgivningen, (2008), KOL- kronisk obstruktiv lungsjukdom/ Vad händer i 
kroppen?  Hämtad 2008-09-23, 
http://www.sjukvardsupplysningen.se/artikel.asp?CategoryID=23363 

 
SOSFS 1993:17. Socialstyrelsens allmänna råd; Omvårdnad inom hälso- och sjukvården.  
 
SOSFS 1997:18 (M). Socialstyrelsens allmänna råd; Ändring i allmänna råd om 
kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor 1995:5. 
http://www.sos.se/sosfs/1997_18/1997_18.htm, Hämtad 2008-11-20. 

 



26 

 

SOSFS 1999:17 Socialstyrelsens föreskrifter om läkemedelshantering inom 
ambulanssjukvården. 

 

VanHoy, S. & Laskowski-Jones, L. Early Intervention for the Pneumonia Patient: An 
Emergency Department Triage Protocol. Journal of emergency nursing, (2006), 32(2) 154-
158. 

 

Wikström, J., (2006), Akutsjukvård. Handläggning av patienter med akut sjukdom eller 
skada, Lund: Studentlitteratur. 

 

Williams, V., Bruton, A., Ellis-Hill, C. & McPherson, K. (2007), What really matters to 
patients living with chronic obstructive pulmonary disease? An exploratory study, Chronic 
Respiratory Disease 2007, 4, 77–85 



 

Bilaga 1. Abdellah’s typologi 

Att uppehålla god hygien och fysiskt välbefinnande. 

Att främja optimal aktivitet, motion, vila och sömn. 

Att främja trygghet genom att förebygga och förhindra olyckor, skador eller andra trauma och 
genom att förhindra spridande av infektioner. 

Att uppehålla god kroppslig rörlighet och att förebygga och förhindra samt korrigera 
deformeringar. 

Att underlätta uppehållandet av syretillförseln till alla kroppsceller.  

Att underlätta uppehållandet av näringstillförsel till alla kroppsceller. 

Att underlätta uppehållandet av utsöndring. 

Att underlätta uppehållandet av vätske- och elektrolytbalans. 

Att känna igen kroppens fysiologiska svar på sjukdomstillstånd patologiska, fysiologiska och 
kompensatoriska. 

Att underlätta uppehållandet av reglerande mekanismer och funktioner. 

Att underlätta uppehållandet av sinnesfunktionerna. 

Att identifiera och acceptera positiva och negativa intryck, känslor och reaktioner. 

Att identifiera och acceptera sambandet mellan känslor och organisk sjukdom och ohälsa. 

Att underlätta uppehållandet av effektiv verbal och icke verbal kommunikation. 

Att främja utvecklingen av produktiva inbördes relationer. 

Att underlätta utvecklingen mot uppnåendet av personliga andliga mål. 

Att skapa och/eller uppehålla en terapeutisk miljö. 

Att underlätta medvetenheten om sig själv som en individ med varierande fysiska, känslo- och 
utvecklingsmässiga behov. 

Att acceptera optimum av möjliga mål med tanke på fysiska och känslobetingade 
begränsningar. 

Att använda samhällets resurser som hjälp att lösa problem som uppstår från sjukdom och 
ohälsa. 

Att förstå de sociala problemens roll som påverkande faktor och orsak till sjukdom och 
ohälsa. 

(Rooke, 2000). 



 

Bilaga 2. Checklista för kvalitativa artiklar 

A. Syftet med studien 

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

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

Vilken kvalitativ metod har använts? 

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

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja � Nej � 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och 
exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja � Nej � 

 

Var genomfördes undersökningen? 

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

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

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

 

Vilken urvalsmetod användes? 

� Strategiskt urval 

� Snöbollsurval 

� Teoretiskt urval 

� Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 
bakgrund). 

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

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

 

Är undersökningen lämplig? 

Ja � Nej � 

 

 



 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)? 

Ja � Nej � 

Beskriv: 

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

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

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

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

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

Ange datainsamlingsmetod: 

� ostrukturerade intervjuer 

� halvstrukturerade intervjuer 

� fokusgrupper 

� observationer 

� video-/bandinspelning 

� skrivna texter eller teckning 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja � Nej � 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

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

 

Ange om: 

� teman är utvecklade som begrepp 

� det finns episodiskt presenterade citat 

� de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna beskrivna 

� svaren kodade 

 

Resultatbeskrivning:  

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

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

 



 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja � Nej � 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja � Nej � 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja � Nej � 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja � Nej � 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja � Nej � 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja � Nej � 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga tolkningsfrågan? 

Ja � Nej � 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja � Nej � 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja � Nej � 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja � Nej � 

 

Finns risk för bias? 

Ja � Nej� 

 



 

Vilken slutsats drar författaren? 

 

…  

 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja � Nej � 

Om nej varför inte? 

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

 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja � Nej � 

 

 

Checklista tagen från Forsberg och Wengström (2003, s.196-200). 

 



 

Bilaga 3. Artikelmatris 

Nr Titel, författare och tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Making up one’s mind: - Patient’s 

experiences of calling an ambulancee; 

Ahl, C., Nyström, M. & Jansson, L. 

Accident Emergency Nursing, 2006, 14, 

s. 11-19 

Att analysera och beskriva patienters 

erfarenheter för beslutande att påkalla hjälp av 

ambulans och deras väntan på att den kommer. 

Kvalitativ, utforskande 

intervjustudie. 20 informanter 

mellan 34-82 års ålder. Analysen 

gjordes genom kvalitativ 

innehållsanalys. 

Patienterna upplever beslutet att 

kalla på ambulans som ett stort 

och svårt beslut. Och att ambulans 

tillkallas först när de inte själva 

längre kan lösa situationen. 

Medel 

2 Sjuksköterskans betydelse I 

omvårdnaden av patienter med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom. 

Carlberg, S. & Johansson, L. 

Instutitionen för vårdvetenskap och 

hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs 

Universitet, 2005. 

Syftet med denna studie var att undersöka 

sjuksköterskans betydelse vid omvårdnad av 

patienter med KOL. 

Kvalitativ litteraturstudie, 4 

databaser har genomsökts efter 

artiklar.  

10 kategorier har funnits av 

betydelse för omvårdnaden.  

Dessutom framkom att ett 

individuellt bemötande och insikt 

om sjukdomen KOL var viktigt för 

att sjuksköterskan skall kunna göra 

ett fullgott omhändertagande. 

Medel 

3 Modernizing chronic obstructive 

pulmonary disease admissions to 

improve patient care: Local outcomes 

from implementing the Ideal Design if 

Emergency Access project. 

Dodds, S., Chamberlain, C. & Williamson, 

G.R. 

Accident and Emergency Nursing, 2006, 

14, s. 141-147. 

Syftet med denna studie var att minska 

väntetider för akutvårdspatienter, minska 

variationerna av vården som förekom och att 

förbättra både patienternas och vårdarnas 

upplevelser av vården. 

En kvalitativ observationsstudie 

med en focus grupp som utför 

observationer. Data samlades på en 

lungmedicinavdelning för att senare 

analyseras. 

Resultatet presenteras utifrån 5 

kategorier, väntetid, 

kommunikation, vård och stöd, 

miljö och lokaler och utskrivning 

och planering. 

Medel 

4 Living with chronic obstructive 

pulmonary disease: insider’s 

perspectives; 

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

Att undersöka hur äldre människors erfarenheter 

med svår KOL, för att uppnå en förståelse over 

hur sjukdomen påverkat deras liv. 

En kvalitativ intervjustudie med 

hermeneutisk fenomenologisk 

ansats. 10 äldre människor från 

sjukhusavdelningar och lungrehab 

har deltagit. 

Tre teman identifierades. Vet vad 

som hjälper, Orkar med, knappt 

och Tappa-Återfå kontrollen. Det 

fanns även att patienter med svår 

KOL kan och vet mycket om sin 

sjukdom och vad som är en 

Hög 



 

Journal of Advanced Nursing, 2006, 

55(5), s. 550-558 

 

hjälpande behandling. 

Nr Titel, författare och tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

5 Access to service for patients with 

chronic obstructive pulmonary disease: 

The invisibility of breathlessness 

Gysels, M., & Higginson, I. 

Journal of pain and symptom 

management, 2008, 36(5), s. 451-460. 

Syftet med denna studie var att undersöka 

upplevelsen av andfåddhet hos patienter med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), och deras 

tillgång till sjukvård, ur ett patientperspektiv. 

Kvalitativ intervjustudie, 18 

patienter med KOL, i London, från 

sjukhusvårdcentraler och en 

familjeläkarmottagning.  

Resultatet visade att patienternas 

tillgång till sjukvård begränsades av 

deras egen andfåddhet. Och att 

det var vanligt att sjukvården 

nervärderade patientens 

upplevelse av andfåddhet. 

Hög 

6 Acute dyspnea as perceived by patients 

with chronic obstructive pulmonary 

disease;  

Heinzer, M., V., Bish, C. & Detwiler, R. 

Clinical Nursing Research, 2003, 12(1), s. 
85-101 

Att beskriva hur patienter med KOL, inlagda på 
sjukhus, upplevde dyspné under akuta tillstånd 
med svår dyspné under sin sjukhusvistelse. 

Kvalitativ, beskrivande 

intervjustudie. 41 patienter inlagda 

på KOL-avdelning intervjuades. Alla 

Patienter, över 18år som var 

engelsktalande, under 7 månaders 

tid tillfrågades.  

Patienterna upplevde perioderna 

med dyspne som svåra, känslor av 

rädsla, hjälplöshet var vanliga. 

Resultatet visade på att både 

fysiologiska som psykologiska 

faktorer påverkade patienternas 

upplevelse av dyspne.  

Hög 

7 Patienternas upplevelser av prehospital 

vård vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. 

Krång-Persson, M. & Hedlund, Å. 

Instutitionen för vårdvetenskap och 

sociologi, Högskolan Gävle. 2007 

Syftet med denna studie var att belysa KOL-

patienters upplevelse av ambulanspersonalens 

bemötande och omhändertagande prehospitalt. 

Kvalitativ intervjustudie, 15 

personer med KOL som varit i 

kontakt med ambulanssjukvården 

tillfrågades, 8 personer deltog. 

Analysen har gjorts genom 

innehållsanalys. 

Resultatet beskriver patienternas 

upplevelse av det prehospitala 

bemötande och 

omhändertagande. 

Medel 

8 Achieving therapeutic clarity in assisted 

personal body care: Professionals 

challenges in interactions with severely 

ill COPD patients. 

Lomborg, K. & Kirkevold, M. 

Journal of Clinical Nursing, 2008,  17, s. 

Syftet med denna studie var att undersöka 

patienters och sjuksköterskors förväntningar mål 

och strategier för omvårdnad I samband med 

kroppsvård hos patienter med KOL. 

Kvalitativ observation och 

intervjustudie, 12 

omvårdnadssituationer har 

analyserats utifrån observationer 

och intervjuer.  

Det visade sig att samspelet mellan 

patient-sjuksköterska var av stort 

omvårdnadsvärde.  Detta samspel 

ledda fram till en gemensam 

förståelse av hur patienterna 

upplevde sin sjukdom. 

Medel 
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9 Ethical conflicts in prehospital 

emergency care; 

Sandman, L. & Nordmark, A. 

Nursing Ethics, 2006, 13(6), s. 592-697. 

Att analysera och beskriva etiska konflikter som 

sjuksköterskan kan stöta på I en prehospital 

vårdmiljö. 

Kvalitativ intervjustudie 29 personer 

inom prehospital omvårdnad 

intervjuades utifrån 6 olika 

fokusgrupper. Analysen gjordes 

utifrån en innehållsanalys. 

10 olika typer av etiska konflikter 

identifierades. Där få var specifika 

för den prehospitala miljön. 

Medel 

10 What really matters to patients living 

with chronic obstructive pulmonary 

disease? An exploratory study; 

Williams, V., Bruton, A., Ellis-Hill, C. & 

McPherson K. 

Chronic respiratory disease, 2007; 4, s. 

77-85. 

Att hitta nya inblickar I hur patienter med KOL 

upplever sin sjukdom. 

En kvalitativ intervjustudie som 

analyseras tematiskt. 6 patienter 

med måttlig till svår KOL deltog. 

Aktivering och mobilisering av 

patienter med KOL är något som 

kan underlätta deras 

sjukdomsupplevelse. Det är viktigt 

att de får vara delaktiga. 

Hög 

 


