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Inledning
KOL är en obotlig sjukdom och vården av den baseras på att identifiera, bedöma och lindra
symptom förknippade med den samt på att förebygga försämringsfaser1. Enskilda personer kan
ha 8–12 syndrom förknippade med KOL2-4. Även om symptomen ofta kan behandlas med läkemedel, lider många KOL-patienter av dagligen5. Symptomen har en betydande inverkan på
KOL-patientens livskvalitet2. Förutom att ett enskilt symptom kan försvåra livet och belasta den
sjuka, har studierna påvisat symptomens kumulativa belastning2-4, 6. Med detta avses att när
symptomen påverkar varandra, så ökar det symptomens totalbelastning. Till exempel ökar
rädsla och oro för känslan av andnöd, vilket i sin tur ökar rädslan och känslan av oro (dyspneaanxiety-dyspnea cycle)7.
Andnöd är den vanligaste av KOL-patienternas alla symptom6, 8. Den påverkar även KOL-patientens dagliga verksamhet, rörelse, fysiska aktivitet och livskvalitet6, men även hens anhörigas
liv9. Andnöd kan ses som en subjektiv upplevelse (breathlessness) samt objektiva observationer
som ska verifieras (dyspnoea)10.
Utmattning har i några studier konstaterats vara det andra vanligaste symptomet efter andnöd2,4. Trots att det är så vanligt med utmattning, missar yrkesutbildade inom hälsovården ofta
att upptäcka det11. Förekomsten av utmattning, precis som förekomsten av andra KOL-relaterade symptom, kan påverka de associerade sjukdomar som patienten har. Utöver andnöd och
utmattning har KOL-patienter andra ofta förekommande symptom, såsom hosta, slemhosta,
muntorrhet, smärta, oro och sömnsvårigheter.2,4
Depression och ångest är enligt studien särskilt vanliga associerade sjukdomar bland KOLpatienter12, 13. Förekomsten av depression och ångest har på basis av olika forskningsresultat
större spridning till exempel med anledning av hur ångesten och depressionen har diagnostiserats. Man har bedömt att depression förekommer hos 7–80 procent och ångest hos 2–80 procent av KOL-patienterna14. Försämring av KOL-sjukdomen och användning av syrgas ökar sannolikheten för depression och ångest15.
Depression kan förekomma i form av nedstämd sinnesstämning eller genom att personen inte
längre intresserar sig för de dagliga aktiviteterna eller att de inte får hen att må bra. Depression
kan vara kopplat till utmattning, förändringar gällande vikt, aptit och sömn, koncentrationssvårigheter, pessimistisk inställning till framtiden samt självdestruktivitet. Ångest kan även visa sig
i form av olika rädslor och undvikande. Andra syndrom förknippade med ångest kan till exempel
vara utmattning, rastlöshet, irritation och sömnstörningar.16 Depression och ångest har konstaterats påverka KOL-patienternas livskvalitet17 och engagemang i vården18. Man har konstaterat
att det finns ett samband mellan depression och ångest och förekomsten av försämringsfaser
och behovet at sjukvård18-20.
Den helhetsmässiga bedömningen av symptomen är en central del av god vård för KOL-patienter. Symptomen bör bedömas och ändringarna bör jämföras med deras tidigare status vid
varje mottagningsbesök.1 I bedömningen av symptomen ska man uppmärksamma att KOLpatienter även kan ha andra sjukdomar, som också de kan ha ett samband med olika symptom.
Med anledning av symptomens mångsidighet bör de bedömas med hjälp av mätare som har
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utvecklats för att bedöma symptom21. Till den helhetsmässiga bedömningen finns internationellt
validerade mätare (t.ex. Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS)22; COPD Control
Questionnaire (The CCQ)1. Det finns mätare även för bedömning av enskilda symptom23. För
identifiering av depression (t.ex. BDI-21) och ångest (t.ex. GAD-7) finns mätare tillgängliga för
yrkesutbildade inom hälsovården och det finns även finskspråkiga validerade versioner.24 I Finland används allmänt den för bredare bedömning av symptom utarbetade KAT-mätaren (COPD
Assessment Test) och den för bedömning av andnöd utvecklade Medical Research Council dyspnoea scale (mMRC)25.

Rekommendationer
Bedömning av KOL-patientens symptom
1. Fråga KOL-patienten om förekomsten av symptom, eftersom
➢ många KOL-patienter har till sjukdomen hörande kontinuerliga och ofta upprepade
symptom som begränsar livet (B) och egenvården (C).
• De vanligaste symptomen bland KOL-patienterna var andnöd (89 %), kraftlöshet (76
%), dåsighet (70 %), muntorrhet (68 %), hosta (65 %), oro (55 %), känsla av svullenhet (53 %), smärta (52 %), ledsenhet (51 %), problem med sexuellt intresse och
sexuell aktivitet (51 %) och sömnproblem (50 %)4.
• De vanligaste symptomen bland KOL-patienterna var andnöd (94 %), kraftlöshet (71
%), muntorrhet (60 %), hosta (56 %) och oro (51 %)2.
• Riskfaktorerna för invalidiserande KOL var hög ålder, försämrad lungfunktion, upprepade försämringsfaser, fetma, hjärtsjukdom, depression samt kronisk syrebrist
och andningssvikt8.
• Det mest belastande symptomet för KOL-patienter var andnöd och därefter muntorrhet, hosta, sömnproblem, utmattning och smärta3.
• Många KOL-patienter upplevde andnöd trots läkemedelsbehandling. Mer uppmärksamhet bör fästas vid lindring av symptomen8, 26.
• Muntorrhet är ett besvärligt symptom, särskilt för dem som befinner sig i ett mycket
svårt skede av sjukdomen och det kan ha en koppling till KOL-patientens försämrade
näringstillstånd4.
• Symptom som förhindrar motion är andnöd (66 %) och smärta (36 %) 27.
• Symptomens stora belastning hade en koppling till KOL-patienternas försämrade
egenvårdsförmåga, vilket visade sig till exempel i form av en minskning av hälsofrämjande aktiviteter (t.ex. promenader, motion och avslappning) och försvårande
av olika saker (t.ex. att fördela läkemedel).28
• Patienter med mycket svår KOL upplevde mer andnöd och den var ofta av svårare
form än hos patienter med lindrigare KOL. De upplever även mer kraftlöshet och
oro4.
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Av KOL-patienter (n=2 135) uppgav en fjärdedel (26 %) en diagnostiserad refluxsjukdom (gastroesofageal reflux l. GER eller GERD)29.
KOL-relaterade symptom hade en koppling till livskvaliteten för patienter med långt
framskriden KOL (MSAS-GDI (= global symptom distress) r = -0,7, p <0,001) och
symptomen förvärrades vanligen i takt med att sjukdomen försvårades2.
KOL-patienterna accepterade utmattning som en del av sin sjukdom. De upplevde
att utmattningen ökade under andnöden och att den är svårare att behandla. Försämringsfaser ökar känslan av utmattning.30
KOL-patienterna upplevde att utmattningen styr livet, vilket kan väcka känslor av
hopplöshet och en känsla av att den tar över hela livet30.
KOL-patienterna upplevde att de inte får information om utmattning av läkarna och
de är rädda för att inte bli tagna på allvar30.

2. Fråga KOL-patienten om symptomvariationen och hjälp hen vid behov att hitta sätt
att klara av dessa symptom, eftersom
➢ KOL-patienters symptom ofta är värre på morgonen (B) och under den kalla årstiden
(C).
• Av symptomen är framförallt slemhostan och hostan som värst direkt efter att patienten vaknat på morgonen 26, 31, 32.
• Av KOL-patienterna (n=743) hade fler än hälften symptom under alla tider på dygnet,
oberoende av läkemedelsbehandling26.
• Dåligt väder kan vara ett hinder för motioneringen (17 %, n=121). KOL-patienters
fysiska aktivitet var lägre på vintern i jämförelse med övriga årstider. Av patienterna
som deltog i studien var 24 procent tydligt mera inaktiva vintertid. I studien efterfrågades inte vad det var som minskade mängden motion på vintern.27

KOL-patientens psykiska välbefinnande
3. Fråga KOL-patienten om hens sinnesstämning, eftersom
➢ ångest och depression är vanligt förekommande bland KOL-patienter (B).
• Bland KOL-patienterna var förekomsten av depression och ångest 16 procent
(n=512)33.
• Bland veteraner som haft minst en försämringsfas konstaterades depression hos 12
procent (n=3 077), ångest hos sju procent (n=1 784) och posttraumatisk stressreaktion hos sex procent (n=1 569)18.
• Bland KOL-patienter som led av depression hade depressionen behandlats hos endast 27–33 procent19.
➢ ångest och depression har uppenbarligen ett samband med KOL-försämringsfas (B).
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➢ ångest och depression verkar ha ett samband med vården av KOL-patienten på sjukhus (C).
• Ångest och depression är kopplade till längre vårdperioder på sjukhus och större
dödlighet efter utskrivning. Andra relaterade faktorer kan vara ett lågt BODE-index,
livskvalitet, låg socioekonomisk ställning, förvärrad ångest, kvinnligt kön, försämrad
lungfunktion, liten förbättring av andnöden, PaCO2-höjning, PaO2-sänkning och förhöjt pH19.
• Sannolikheten för en ny vårdperiod på sjukhus var störst hos dem som hade ångest
(HR 1,22; 95 % CI1,03–1,43 eller depression (HR 1,35; 95 % CI 1,18–1,54)18.
➢ ångest och depression har uppenbarligen ett samband med KOL-patientens livskvalitet och till den relaterad försämrade hälsan (B).

4.

Fråga KOL-patienten om hens ork, eftersom

➢ utmattning uppenbarligen ofta har samband med KOL (B).
• Utmattning är klart vanligare bland KOL-patienter än bland personer som har friska
lungor34.
•
Ökad utmattning hade samband med minskad utevistelse, förvärrad depression
och ett större antal försämringsfaser per år34.

Ibruktagande av rekommendationen
Vårdrekommendationen KOL-patienternas symptom och psykiska välbefinnande förenhetligar
innehållet i handledningen gällande egenvård för KOL-patienter och möjliggör handledning som
baseras på enhetlig evidens i situationer där den yrkesutbildade inom hälsovården möter en
KOL-patient.
Ibruktagandet av vårdrekommendationen förutsätter att kunskapen tryggas med hjälp av utbildning samt att vårdledarna och yrkesutbildade inom hälsovården som är involverade i handledningen av KOL-patienter förbinder sig till ibruktagande av evidensbaserad handledning gällande
egenvård i sina egna organisationer och arbetsenheter.

Ibruktagandet av vårdrekommendationen kan främjas i organisationen genom att ställa följande
frågor:
1. Hur bedöms symptomen och det psykiska välbefinnandet?
2. Vilken information ges till KOL-patienten och hens anhöriga om identifieringen av
symptom och det psykiska välbefinnandet?
3. På vad baseras innehållet i handledningen för närvarande?
4. Ger vårdrekommendationen anledning till att granska praxisen vid den egna enheten
noggrannare och behöver praxisen utvecklas?
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