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Inledning 

I egenskap av en obotlig sjukdom belastar KOL både den som insjuknat och hens anhöriga. Ett 
av målen i vården av sjukdomen är att KOL-patienten ska kunna bo hemma så länge som möj-
ligt, till och med i sjukdomens allra svåraste stadier. Ofta måste patientens anhöriga ta ett allt 
större ansvar för vården. De flest av dem är kvinnliga familjemedlemmar, såsom en maka, 
vuxna barn eller partner1-3.  
 
I omsorgen om KOL-patienten, kan anhöriga belastas1, 4-6 i synnerhet när patienten har andnöd7, 

8 eller befinner sig i ett akut skov 7. Eftersom anhöriga inte är beredda på dessa situationer, kan 
de uppleva en känsla av hjälplöshet.7 Det går inte att förutse framskridandet av KOL, vilket 
innebär att fortsättningen av livet och framtiden leder till en osäkerhet både hos patienten och 
hens anhöriga7. I takt med att sjukdomen framskrider begränsas både KOL-patientens och hens 
anhörigas sociala liv1, 8, 9.  
 
Den anhörigas hjälp och omsorg kan göra det möjligt för KOL-patienten att bo hemma samt en 
så snabb återhämtning som möjligt efter en försämringsfas som kräver vård på sjukhus. I takt 
med att sjukdomen framskrider, kan den anhöriga stöta på många utmanande situationer. Med 
anledning av detta behöver anhöriga information och kunskaper, då de vårdar den anhöriga 
som lider av KOL hemma. Studier9-11 påvisar att anhöriga har stora behov av såväl handledning 
som stöd.  
 

Rekommendationer 

Erbjud aktivt KOL-patientens anhöriga en möjlighet att få tillgång till information, ef-
tersom  
 
➢ anhöriga verkar ha ett stort behov av att få information om sjukdomen, dess fram-

skridande och vården av den (C).  
• Anhöriga behöver information till exempel om 1) vad andnöd innebär, 2) hur man be-

handlar psykisk ångest, panik och andnöd, 3) hur infektioner behandlas, 4) hur man 
håller sig aktiv och vilket förhållandet mellan vila och aktivitet är, 5) hur man bibehåller 
en positiv inställning till livet och 6) framtiden och prognoserna för sjukdomen12.  

• Makar ville lära sig att vårda vid försämringsfaser, till exempel att hjälpa sin partner i 
händelse av andnöd. KOL-patienters söner ville ha information om sjukdomens allvar-
lighetsgrad och hur man vårdar vid andnöd.13  

• Kvinnliga KOL-patienters äkta makar önskade sig mera och upprepade gånger inform-
ation om KOL, framför allt i det skede då sjukdomen framskrider14.  

• KOL-patienternas makar (n=7) behövde information om sjukdomen och följderna av 
den, ekonomiska frågor och olika slags tjänster15. 
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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 

framskridande (C).  
• Manliga KOL-patienters fruar upplevde att yrkesutbildade inom sjukvården inte kommu-

nicerar med dem. De önskade sig förståelse, information samt emotionellt och praktiskt 
stöd av yrkesutbildade inom sjukvården.16  

• Makar till svårt sjuka KOL-patienter önskade 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 situationer17.  

 

Ibruktagande av rekommendationen 

Syftet med vårdrekommendationen gällande anhörigas behov av information och stöd är att 
bland yrkesutbildade inom sjukvård, lärare och studerande samt KOL-patienter och deras an-
höriga öka kunskaperna om betydelsen av den närstående och av stöd till hen i vården av KOL. 
Ibruktagandet av vårdrekommendationen kan främjas i organisationen genom att ställa följande 
frågor:  

• Vilken handledning får KOL-patienters anhöriga för närvarande?  
• Hurdant stöd får anhöriga till KOL-patienter för närvarande?  
• Vad baseras innehållet i handledningen av anhöriga på?  
• Ger vårdrekommendationen anledning till att granska praxisen vid den egna enheten 

noggrannare och behöver praxisen utvecklas? 
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