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Behovet av information och stöd hos anhöriga till KOL-

patienter –vårdrekommendation 

Anhörigas behov av information och stöd  

1. Erbjud KOL-patientens anhöriga aktivt en möjlighet att få tillgång till information, ef-

tersom  

 

➢ anhöriga verkar ha ett stort behov av att få information om sjukdomen, dess framskri-

dande och vården av den (C).  

 

Anhöriga nämnde sex frågor gällande andnöd som de skulle vilja få information om för att kunna 

hjälpa sin anhörig, som lider av KOL eller cancer: 1) vad andnöd innebär, 2) behandling av psykisk 

ångest, panik och andnöd, 3) behandling av infektioner, 4) att hålla sig aktiv samt förhållandet mellan 

vila och aktivitet, 5) bibehållande av en positiv inställning till livet och 6) framtiden och sjukdomens 

prognos.1  

I intervjustudien1 beskrevs behoven av handledning hos KOL-patienter (n=13) eller cancer-

patienter (n=12) som lider av symptom på och deras anhöriga (n=25). Materialet analysera-

des med tematisk analys.  

Studiens kvalitet: God (7/10 JBI).  

Evidensstyrka: 3  

Relevans för den finländska befolkningen: God.  

  

KOL-patienters makar (n=7) upplevde att de ville förbättra sina kunskaper att ta hand om sin partner, 

särskilt då symptomen förvärrades. De ville lära sig att vårda försämringsfaser, till exempel att hjälpa 

sin partner i händelse av andnöd. KOL-patienternas söner (n=5) upplevde att de inte hade tillräckligt 

med information. De ville ha information om sjukdomens allvarlighetsgrad och hur man vårdar and-

nöd.2  

I intervjustudien2 beskrevs upplevelserna av att vårda sin anhörig ur perspektivet för makar 

som vårdar fruar samt söner som vårdar en förälder som lider av måttlig eller svår KOL.    

Studiens kvalitet: God (7/10 JBI).  

Evidensstyrka: 3  

Relevans för den finländska befolkningen: God.  

  

Kvinnliga KOL-patienters makar (n=19) var osäkra på hurdan sjukdomen KOL är och hur man kan 

klara av sjukdomen. De önskade mera och upprepad information om KOL, framför allt i det skede 

då sjukdomen framskrider.3  

I intervjustudien3 beskrevs makar till kvinnliga KOL-patienter och deras erfarenheter av det 

dagliga livet med fruarna (n=19)i olika skeden av sjukdomen. Materialet analyserades med fe-

nomenologisk metod.  

Studiens kvalitet: God (7/10 JBI).  

Evidensstyrka: 3  

Relevans för den finländska befolkningen: God.  
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KOL-patienternas anhöriga (n=19) behövde information om KOL, vården av den och dess prognoser 

samt information inför planeringen av framtiden.4  

 I intervjustudien4 beskrevs personer som vårdat en anhörig som lider av KOL (n=9) och per-

soner som tidigare, före dödsfallet vårdat en KOL-sjuk anhörig (n=10) och deras erfarenheter 

av vilken information de behöver. Materialet analyserades med tematisk analys.   

Studiens kvalitet: God (7/10 JBI).  

Evidensstyrka: 3  

Relevans för den finländska befolkningen: God.  

  

KOL-patienternas makar (n=7) behövde information om sjukdomen och följderna av den, ekono-

miska frågor och olika slags tjänster.5  

 I intervjustudien5 utreddes makarnas behov, som i stor utsträckning var förknippade med vår-

den av en partner med långt framskriden KOL. Materialet analyserades med hjälp av innehålls-

analys.  

Studiens kvalitet: God (7/10 JBI).  

Evidensstyrka: 3  

Relevans för den finländska befolkningen: God.  

  

Makar till patienter med svår KOL (n=22) upplevde att yrkesutbildade inom sjukvården inte stöder 

dem i situationen där livet är fyllt av ospecificerat ansvar och ospecificerade skyldigheter. De öns-

kade sig av yrkesutbildade inom sjukvården stöd och att de ska tas i beaktande, att man berättar för 

dem och gör dem delaktiga i beslut gällande vården av den KOL-sjuka partnern i akuta situationer.6  

I intervjustudien6 beskrevserfarenheter av rollen som anhörig make och hjälpare till svårt KOL-

sjuka patienter (n=22). Materialet analyserades med hjälp av tematisk ramanalys (thema-

tic framework method).   

Studiens kvalitet: God (7/10 JBI).  

Evidensstyrka: 3  

Relevans för den finländska befolkningen: God.  
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Anhörigas behov av stöd  
 

2. Erbjud aktivt KOL-patientens anhöriga en möjlighet att få tillgång till stöd, eftersom  

 

➢ anhöriga verkar ha ett stort behov av stöd gällande vården av KOL och sjukdomens fram-

skridande (C).  

 

Manliga KOL-patienters fruar (n=21) upplevde att yrkesutbildade inom sjukvården inte kommunice-

rar med dem. De önskade sig förståelse, information samt emotionellt och praktiskt stöd av yrkesut-

bildade inom sjukvården.1  

I intervjustudien3 beskrevs fruar till manliga KOL-patienter och deras erfarenheter av det dag-

liga livet (n=21)i olika skeden av sjukdomen. Materialet analyserades med fenomenolo-

gisk metod.  

Studiens kvalitet: God (7/10 JBI).  

Evidensstyrka: 3  

Relevans för den finländska befolkningen: God.  

  

Makar till patienter med svår KOL (n=22) upplevde att yrkesutbildade inom sjukvården inte stöder 

dem i situationen där livet är fyllt av odefinierat ansvar och odefinerade skyldigheter. De önskade 

sig av yrkesutbildade inom sjukvården stöd och att de ska tas i beaktande, att man berättar för dem 

och för dem delaktiga i beslut gällande vården av den KOL-sjuka partnern i akuta situationer.2  

I intervjustudien6 beskrevs makar till svår KOL-sjuka patienter (n=22) och deras erfarenheter 

av rollen som hjälpare till den anhöriga. Materialet analyserades med hjälp av tematisk ram-

analys (thematic framework method).   

Studiens kvalitet: God (7/10 JBI).  

Evidensstyrka: 3  

Relevans för den finländska befolkningen: God.  
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