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Sammanfattning 

Bakgrund: Livskvalitet är ett koncept som har en individuell prägel och som kan betyda 

olika för olika personer. Att vara drabbad av en kronisk sjukdom i lungorna, såsom astma, har 

en påverkan på livskvaliteten. Astma drabbar människor i alla åldrar och är en sjukdom som 

gör att patienten får en sammandragning i luftvägarna, vilket leder till en ångestskapande 

känsla av att kvävas. 

Syfte: Syftet är att belysa vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos vuxna patienter med 

astma. 

Metod: Denna studie är gjord i form av en litteraturöversikt baserad på tio artiklar från fyra 

världsdelar. Artiklarna är av både kvalitativ och kvantitativ metod och funna i databaserna 

Cinahl, PubMed, Medline samt Academic Search Premier. 

Resultat: Det är många faktorer som påverkar livskvaliteten hos patienter med astma. 

Analysen resulterade i sex kategorier; demografiska faktorer, fysiska besvär, behandling, 

miljö, psykiska besvär samt kunskap och kommunikation.  

Diskussion: Den faktor som framkom som tydligast i förhållande till livskvaliteten var 

förekomsten av icke önskade symptom. Dessa symptom som patienterna upplevde hade bland 

annat en orsak i de kunskapsbrister som fanns. Dorothea Orems ´Teori om egenvård´ 

användes som underlag i delar av diskussionen och det framgick att kunskapsbrister hos 

patienten var ett förekommande hinder till egenvård. 

 

Nyckelord: Astma, livskvalitet, vuxna, sjuksköterska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Abstract 

Background: Quality of life is a concept of individual meaning which is perceived 

differently depending on the person experiencing it. To have a chronic disease in the lung, 

such as asthma, has an effect on the quality of life. Asthma affects people of all ages. It is a 

disease that causes a constriction in the patients’ airways which leads to a feeling of 

suffocation which in turn produces a feeling of anxiety. 

Aim: The purpose is to illuminate which factors affect the quality of life in adult patients with 

asthma. 

Method: This is a literary review based on ten articles, both quantitative and qualitative, from 

four different continents. The articles were found in the databases Cinahl, PubMed, Medline 

and Academic Search Premier. 

Results: There were many factors affecting the quality of life in patients with asthma. Six 

categories emerged from the analysis; demographic factors, physical difficulties, treatment 

and environment and the inner were mental difficulties and knowledge and communication. 

Discussion: The most prominent factor in relation to quality of life was the existence of non-

wanted symptoms. The symptoms the patients experienced were among other things caused 

by a lack of knowledge. Dorothea Orems “theory of self-care” was used in parts of the 

discussion and it was revealed that barriers to knowledge were for the patient an obstacle to 

self-care.  
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1. Inledning 

Att få diagnosen astma kan leda till att individen måste justera, ändra och anpassa sin livsstil 

till nya förutsättningar vilket i sin tur kan leda till en förändring i dennes livskvalitet. Astma 

är en kronisk sjukdom som är vanligt förekommande i våra industrialiserade länder (Almås, 

Bakkelund, Thorsén & Dichmann Sorknæs, 2011, s. 117). Det är en sjukdom som kan drabba 

individer i alla åldrar, från det lilla barnet till personer i hög ålder, vilket gör att många 

människor har egna referenser eller upplevelser.  

På grund av utbredningen av denna sjukdom, så kommer jag som sjuksköterska att möta 

dessa patienter oavsett vilket område jag väljer att arbeta inom och det är därför viktigt att ha 

en förståelse för hur sjukdomen påverkar patienten. 

 

2. Bakgrund 

Att vara sjuk i andningsorganen kan på grund utav förekomna besvär och symptom leda till 

en stor påverkan på patientens livsutveckling och livskvalitet (Almås, Bakkelund, Thorsen, & 

Dichmann Sorknæs, 2011, s. 105). Andningsproblemen som förekommer kan förutom ett 

starkt obehag även hindra syretillförseln, vilket kan vara direkt livsavgörande (s. 110). 

 

2. 1. Livskvalitet 

Livskvalitet är ett koncept som är abstrakt och den har en personlig och unik betydelse för var 

individ (Leander, 2010). Det finns ingen konsensus kring vad livskvalitet innebär, men det är 

något vi alla förstår (Leander, 2010). Att uppleva en dålig hälsa är inte samma sak som att 

uppleva en dålig livskvalitet men däremot kan en dålig hälsa bidra till en minskad livskvalitet 

och att ha förutsättningar för livskvalitet är inte lika med en upplevelse av livskvalitet 

(Livskvalitet, n.d.). 

Nationalencyklopedin (Livskvalitet, n. d.) beskriver tre aspekter av livskvalitet: yttre 

betingelser som kan mätas objektivt eller intersubjektivt, den subjektiva upplevelsen av dessa 

yttre betingelser, samt effekterna som de yttre betingelserna skapar när de är närvarande eller 

frånvarande i förhållande till den subjektiva upplevelsen. WHO (World Health Organisation) 

i sin tur definierar livskvalitet som: 

“individuals’ perception of their position in life in the context of the culture and value 

systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and 

concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the person's physical 

health, psychological state, level of independence, social relationships, personal beliefs and 

their relationship to salient features of their environment.” 

(WHO, 2012-03-05).  
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2. 1. 1. Att mäta livskvalitet 

Livskvalitet är ett mångtydigt begrepp och standardiserade former av livskvalitet har 

utvecklats för att kunna användas i kliniska studier och läkemedelsmått (Sullivan, 2001).  

Sullivan (2001) beskriver ett flertal olika typer av mätinstrument som mäter livskvaliteten hos 

patienter med astma eller KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom). De finns mätinstrument 

som är tillståndsspecifika så som ´St George´s Respiratory Questionare´, ´Chronic 

Respiratory Questionaire´, ´Asthma Quality of Life Questionaire´ samt ´Living With Asthma 

Questionaire´, eller sådana som berör funktion, fysisk hälsa, sociala/emotionella/kognitiva 

konsekvenser samt psykisk hälsa/välbefinnande. Det finns även en övergripande skattning 

som kallas Globalskattning eller Globalindex.  

Dessa kvantitativa mätinstrument består av etablerade livskvalitetsmått, i form av formulär 

som patienten fyller i självständigt, och innefattar nyckelområden såsom symptombörda, 

funktionsinskränkningar samt fysisk, psykiskt och socialt välbefinnande (Sullivan, 2001). 

 

2. 2. Astma 

Astma är en inflammatorisk luftvägssjukdom som skapar en ökad bronkial hyperreaktivitet 

hos den drabbade (Bjermer & Andersson, 2009, s 357; Almås, Bakkelund, Thorsen, & 

Dichmann Sorknæs, 2011, s. 117). En obstruktion skapas i luftvägarna genom ödembildning, 

ökad slemproduktion och sammandragningar i bronkerna (Olgart, Höglund & Bjermer, 2009, 

s. 317), vilket visar sig som episoderav dyspné och eventuell pipig andning (Bjermer & 

Andersson, 2009, s. 357). Den pipiga andningen är karaktäristisk för astma och kallas även 

expiratorisk stridor (Almås, Bakkelund, Thorsen, & Dichmann Sorknæs, 2011, s. 117). 

Det finns två typer av astma; allergisk astma och icke-allergisk astma (Hjärt- och 

lungfonden [HLF] 2011). Ett kännetecken för att det handlar om astma är att symptomen som 

uppstår vid ett anfall är reversibla och att det påverkar utandningen (Almås, Bakkelund, 

Thorsen & Dichmann Sorknæs, 2011, s. 117). 

Ett astmaanfall innebär en episod av varierande längd där glatt muskulatur i luftvägarna 

drar ihop sig och krampar med följden att patienten får svårt att andas (HLF, 2011). Dessa 

attacker kan variera i svårighetsgrad och kännas olika (HLF, 2011). Problemet för patienten 

är, under anfallet, att andas ut och tömma lungorna vilket gör att denne måste andas in innan 

utandningen är klar (Almås, Bakkelund, Thorsen, & Dichmann Sorknæs, 2011, s. 117). Detta 

skapar ett ökat andningsarbete hos patienten, där denne på grund utav obstruktionen aktivt 

måste pressa ut utandningsluften medan lungorna blir överfyllda med luft och andningen blir 

allt svårare (Almås, Bakkelund, Thorsen, & Dichmann Sorknæs, 2011, s. 118). Att uppleva 
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ett astmaanfall kan upplevas som att kvävas och genererar en stark ångest hos patienten, i 

akut skede kan ett astmaanfall även vara livshotande (Almås, Bakkelund, Thorsen, & 

Dichmann Sorknæs, 2011, s. 118). Ökningen av luftföroreningar orsakade av bilar har funnits 

vara parallell med den ökade utvecklingen av astmatiska besvär och individer som redan har 

astma kan få ökade besvär av avgaserna (Folkhälsorapport, 2009). Rökning är också en faktor 

som har associationer med astma (Huang, 2007). 

 

2. 3. Förekomst 

Utvecklingen av astma har både ärftliga och miljömässiga orsaker men alla komponenter 

inom det astmatiska förloppet är inte helt klara (Olgart Höglund & Bjermer, 2009; HLF, 

2011). Astma och allergiska sjukdomar är tillsammans de vanligaste kroniska sjukdomarna 

under uppväxtåren (Folkhälsorapport, 2009). Det är fler pojkar som insjuknar i astma innan 

puberteten medan det efter puberteten väger över till att drabba flest kvinnor (Socialstyrelsen, 

2009). Att drabbas senare i livet tyder på att det är miljöfaktorer som spelar in och inte 

ärftlighet. Förekomsten av astma, både allergisk och icke-allergisk, är generellt högre hos 

kvinnor än män och i Statistiska centralbyråns levnadsförhållanderapport 2006, uppskattades 

det att i åldrarna 16-84, så var 14 % av kvinnor och 9 % av männen drabbade av icke-

allergisk astma eller allergisk astma under åren 2004-2005 (Statistiska centralbyrån [SCB], 

2006). Kvinnor drabbade av astma får även i större utsträckning än män en psykisk påverkan 

med trötthet, sömnbesvär, huvudvärk, ångest och oro (SCB, 2006).  Kvinnorna upplever även 

fler hälsorelaterade hinder med sin astma och uttrycker i större utsträckning förekomst av 

symptom (Sinclair & Tolsman, 2006). 

 

2. 4. Behandling 

Behandlingen av astma sker genom medicinering som reducerar inflammationen och 

obstruktionen av luftvägarna, i dagsläget ofta med inhalerade läkemedel både i förebyggande 

syfte och vid besvär (Almås, Bakkelund, Thorsen & Sorknæs, 2011). Syftet med den 

profylaktiska behandlingen är att patienten inte ska behöva uppleva några astmaanfall, utan 

att de ska vara så symptomfria som möjligt (Ericsson & Ericsson, 2008). 

Följsamheten gällande den medicinska behandlingen av astma är relativt låg runt om i 

världen men faktorer som regelbundna besök hos vårdgivare och en positiv inställning 

gentemot medicinering har en positiv effekt på detta (Sandberg, Torén, Franklin, Gislason, 

Omenaas, Svanes & Janson, 2010). 
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2. 4. 1. Egenvård 

När diagnosen är relativt ny så finns det en större benägenhet hos patienten att uppsöka vård 

(Ikäheimo, Tuuponen, Hartikainen, Kiuttu & Klaukka, 2004). Egenvårdsbeteendet förbättras 

dock när patienten haft sin diagnos en längre tid (Huang, 2007). Egenvård har hälsan som mål 

och består av de inre och yttre aktiviteter som tas till för att de grundläggande behoven, 

fysiska, psykosociala och andliga, ska tillgodoses i en interaktionsprocess med miljön 

(Valset, 1998, s. 455). Sjuksköterskan kliver in och ersätter eller stödjer när patienten själv 

eller dess anhöriga inte kan upprätthålla egenvården (Valset, 1998, s. 455). Faktorer såsom att 

vara yngre, ha mottagit utbildning och vara icke-rökande samt ha tillgång till kunskap och 

socialt stöd ger en ökad möjlighet till ett bra egenvårdbeteende (Huang, 2007). 

Att erhålla strukturerad undervisning kan leda till ett minskat antal akuta besök för 

patienten, vilket i sin tur kan leda till minskade vårdkostnader (Larson, Ward, Ross, Whyatt, 

Weatherston & Landau, 2010). Sjuksköterskan kan undervisa patienten i hur den 

profylaktiska medicineringen fungerar, hur denne ska känna igen sina specifika tecken på 

försämring och hur sådana symptom ska behandlas (Ericsson & Ericsson, 2008). 

Sjuksköterskan kan även undervisa patienten i hur de ska använda sin 

inhalationsmedicinering (Ikäheimo, Tuuponen, Hartikainen, Kiuttu & Klaukka, 2004). 

Stöd som patienten med astma kan använda sig av i sin egenvård är exempelvis en Peek 

Expiratory Flow-mätare (PEF- mätare). PEF-mätaren är ett instrument som mäter hastigheten 

av utandningsluften i liter per minut genom att patienten efter en maximal inandning andas ut 

så snabbt och starkt denne kan i mätaren (Almås, Bakkelund, Thorsen, & Dichmann Sorknæs, 

2011, s. 132). Detta avspeglar om det finns en försvåring utifrån det normalvärde som 

patienten har uppmätt vilket ger en indikation om svårighetsgraden av ett astmaanfall eller om 

patienten behöver justera sin medicinering (Ericsson & Ericsson, 2008).  

 

2. 5. Problematisering 

Astma är en vanlig, kronisk sjukdom som påverkar ett stort antal människor världen över, det 

är även en sjukdom som kan sluta i dödsfall. På grund utav sjukdomens kroniska natur så blir 

hela patientens vardag påverkad och detta kan i sin tur påverka patientens livskvalitet. 

Livskvalitet har en unik och personlig betydelse för var individ, men vilka gemensamma 

nämnare finns det hos patienter med astma. Som sjuksköterska är det intressant att veta hur 

patientens livskvalitet blir påverkad av denna kroniska sjukdom för att kunna finnas där som 

stöd. 
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3. Syfte  

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos 

vuxna patienter med astma. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Dorothea Orems ´Self-care deficit nursing theory´ är en generell och icke-situationsbaserad 

teori och är därför implementerbar i alla de situationer som rör omvårdnad (Orem, 2001, s. 

136). Den delas in i tre delteorier som inordnar varandra; ytterst har vi ´theory of nursing 

system´, sedan ´theory of self-care deficit´, och innerst ´theory of self-care´ (s. 141). Rooke 

(1995, s. 155) har översatt ´self-care deficit nursing theory´ till ´teorin om egenvårdbalans´ 

och de tre delteorierna till ´teorin om omvårdnadssystem´, ´teorin om egenvårdsbrist´ och 

´teorin om egenvård´. Teorin om egenvård utgör grunden i Orems ´teori om egenvårsbrist´ 

(Orem, 2001, s. 143). ´Teorin om egenvård´ kommer här att beskrivas närmare och senare 

användas som underlag i diskussionen kring hur egenvård kan användas i relation till 

patientens livskvalitet. 

 

  

 

Figur 1. Teorin om egenvårdbrist (Orem, 2001, s. 141). Översatt enligt L. Rooke (1995). 

 

4. 1. Teorin om egenvård 

Den centrala delen i teorin om egenvård är att egenvård är något som individen medvetet 

måste utföra gentemot sig själv eller få hjälp med att utföra åt sig för att upprätthålla liv 

(Orem, 2001, s. 45). Egenvård är en livsuppehållande funktion som skiljer sig från andra, då 

den är inlärd och måste utföras medvetet av individen. Individen agerar för att tillfredsställa 

sina basala behov av mat, vatten och luft men även för att växa och utvecklas som människa. 
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Individen agerar även i preventivt syfte och på andra sätt för att säkerställa överlevnad, till 

exempel genom att vid behov uppsöka vård.  

Egenvård utförs av kompetenta individer som är kapabla till att finna lämpliga, pålitliga 

och riktiga metoder för att reglera sin funktion och vidare utveckling i en stabil eller 

föränderlig miljö (Orem, 2001, s. 43). Friska vuxna sköter normalt sett sin egenvård själva, 

medan barn, gamla och sjuka behöver stöd utifrån. Det faller på den vuxna individen i en 

social grupp att ge detta stöd och på så sätt värna om, inte bara sin egen, utan även andra 

medlemmars välbefinnande, hälsa och fortsatta existens (s. 44).  

 

4. 1. 1 Begränsningar i egenvården 

Orem (2001, s. 279) beskriver tre typer av begränsningar som hindrar en individ när det 

kommer till egenvård, kunskapsbrister, brister när det kommer till att bedöma och ta beslut 

och en bristande handlingsberedskap. För att en individ ska kunna utföra egenvård måste det 

finnas kunskap om hur denna ska utföras (s. 49). Att inte ha denna kunskap skapar en brist i 

individens egenvård och då behövs hjälp utifrån (s. 53). Egenvård ses som en dynamisk 

process där individen agerar stegvis för att uppnå ett förbestämt mål (s. 49). Sjuksköterskans 

roll i detta blir att sträva efter att identifiera och förklara dessa steg för individen, för att 

patienten ska kunna uppnå målet med sin egenvård (s. 50-51). Att patienten har brister i att 

bedöma och ta beslut grundar sig i hur denne ser på sig själv och hur denne agerar i sina 

beslutsfattanden (s. 280). Bristen kan spegla en motvilja eller okunskap om den konkreta 

situation, i hur de ska finna kunskap, vilka frågor de ska ställa, vart de kan finna kunskapen 

eller vad de ska göra för att möta sina behov av egenvård (s. 280-281). Det kan även bero på 

bristen på tidigare erfarenhet och svårigheter i att se konsekvenserna av olika alternativ (s. 

280). Brister i handlingsberedskapen också uppstå utifrån okunskap men även utifrån ett 

bristande intresse för sin egenvård och utifrån resursbrist (s. 281). Orsaken till denna 

intressebrist kan ligga i bristande energi, kroppslig oförmåga eller förekommande kriser eller 

katastrofer som hindrar möjligheten till egenvård (Orem, 2001, s. 281).  

 

5. Metod 

Denna uppsats är gjord i form av en litteraturöversikt. En litteraturöversikt görs genom 

insamling av systematiskt valda texter inom ett specificerat kunskapsområde och syftar till att 

skapa en översikt över den befintliga forskningen (Friberg, 2006, s. 116). En litteraturöversikt 

motiveras av viljan att skapa en överblick av ett avgränsat område eller en utgångspunkt för 
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fortsatt forskning eller som ett sätt att genom sammanställning av publicerade 

forskningsresultat träna ett strukturerat arbetssätt (Friberg, 2006, s. 117). 

 

5. 1. Urval och datainsamling 

Artikelsökningen gjordes i fyra databaser; Cinahl plus with full text, Medline, Pubmed samt 

Academic Search Premier, alla funna genom Ersta Sköndal högskolebibliotek. Att använda 

flera databaser ger tillgång till en större mängd material och skapar därmed en bred plattform 

för arbetet. En metod som har använts i sökningen är trunkering. Trunkering är en sökmetod 

som syftar till att inkludera olika böjningar på det valda sökordet genom att skriva ett tecken i 

slutet på ordet, exempelvis en asterisk (nurs*) (Östlundh, 2006, s.58). Sökorden som 

användes var; asthma, quality of life, nurs*, living with asthma, quality, health-related quality 

of life, adult och qualitative i olika kombinationer. Begränsningar var; ”Adult” (19-64), ”peer 

reviewed” och ”full text”. Det gjordes ingen årsavgränsning. Övriga sökord är förankrade 

med syftet.  

Sökningen begränsades genom att lägga till fler sökord tills en hanterbar mängd artiklar 

framkom (max 40). Därefter genomlästes titlarna på artiklarna i söklistan och vidare lästes 

abstraktet hos de titlar som väckt intresse. De som inte skapade intresse hade en titel som var 

mycket medicinsk, exempelvis jämförelse artiklar om olika typer av mediciner eller en 

översikts (review) artikel, alternativt svarade inte mot syftet. Exklusionskriterierna var även 

artiklar med fokus mot barn, ungdomar och äldre. De som hade ett intressant abstrakt 

sparades sedan för noggrannare genomgång och lästes sedan om igen i sin helhet för att 

säkerställa att de svarade på syftet, gjorde de inte det så kasserades de. Tio artiklar, både 

kvalitativa (2) och kvantitativa (8) med utgångspunkt i patienten gick vidare till analysdelen 

(se bilaga 1.). 

 

5. 2. Dataanalys 

Friberg (2006, s. 110) beskriver analysarbetet ”som en rörelse från helhet till delar till en ny 

helhet(…) med avsikt att finna bärande aspekter av betydelsen för syftet”. Helheten består av 

artiklarna och delarna är det som uppstår när resultatet sönderdelas. Hur analysarbetet ska 

utföras beskrivs i fyra moment; först ska artiklarna läsas igenom noggrant, sedan återfinns 

nyckelfynd i dessa, en sammanställning av dessa görs och slutligen relateras de till varandra 

(Friberg, 2006, s. 110). Avsikten har varit att följa dessa steg i analysarbetet. Artiklarna av 

intresse för resultatet skrevs därför ut och lästes igenom för att skapa en översikt kring vad de 

olika resultaten visade på samt om det fanns tydliga kopplingar mellan dem, exempelvis om 
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samma ord eller relaterade ord användes. Nyckelord i artiklarna skrevs ned på ett papper och 

de nyckelord som handlade om samma sak blev en grupp. Varje grupp fick en färg och de 

meningar som innehöll nyckelorden ströks under med respektive färg i artiklarna. Hela 

artiklarnas resultat färgkodades på detta sätt och de meningar som lämnades utan färg hade 

inte ett av nyckelorden i sig eller berörde en annan sjukdom. Färggrupperna ordnades sedan 

under sex stycken kategorier. Varje kategori gicks igenom för sig för att finna likheter och 

olikheter mellan artiklarna. De understrukna delarna skrevs ned i ett separat dokument under 

respektive temarubrik, översattes till svenska och sammanställdes slutligen till ett resultat. 

 

5. 3. Forskningsetiska överväganden 

Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005, s. 8) radar upp ett antal rekommendationer kring 

forskningsed såsom att tala sanning, att öppet redovisa metoder och resultat och att inte stjäla 

forskningsresultat. I denna litteraturöversikt har strävan varit att uppfylla etiska riktlinjer och 

därför har detta anammats.  

Sju av de valda artiklarna beskriver tydligt ett inhämtat informerat samtycke, att de lovat 

anonymitet eller beskriver att studien är godkänd av en kommitté, dock saknas denna 

tydlighet hos de tre resterande artiklarna. Dessa tre artiklar har använt sig av frågeformulär 

som fylls i av studieobjektet eller via telefonkontakt med ett slumpmässigt urval. Polit och 

Beck (2010, s. 127) skriver om hur forskare som samlar in sitt material genom frågeformulär, 

som studieobjektet själv fyller i, sällan inhämtar ett skriftligt informerat samtycke då detta 

antas finnas genom att deltagaren returnerar formulärer. Detta skulle även kunna vara 

implementerbart i den sista studien där insamlingen skedde via telefonundersökningar där 

studieobjektet som slumpvis väljs ut kan neka deltagande genom att inte svara på frågorna 

som ställs.  

Det bör också nämnas att alla artiklar är skrivna på engelska, vilket inte är författarens 

modersmål och dessa har därför av författaren översatts till svenska under analysen. För att i 

största möjliga mån undvika felaktiga tolkningar har ordböcker och uppslagsverk använts i 

stor utsträckning. 
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6. Resultat 

Analysen resulterade i sex kategorier som innehåller faktorer som påverkar livskvaliteten hos 

vuxna patienter med astma. Dessa är ´demografiska faktorer´, ´fysiska besvär´, ´behandling´, 

´miljö´, ´psykiska besvär ´ och ´kunskap och kommunikation´. 

 

6. 1. Demografiska faktorer 

Det framkommer i artiklarna att faktorer som kön och utbildning är faktorer som påverkar 

livskvaliteten (Durna & Özcan, 2001; Hanneke, Wijnhoven, Kriegsman, Hesselink, Penninx 

& de Haan, 2001; Strine, Ford, Balluz, Chapman & Mokdad, 2004). Män upplevde inte en 

lika negativ inskränkning av livskvaliteten i förhållande till sin sjukdom som kvinnor gjorde, 

de var heller inte lika påverkade i sin aktivitetsnivå som kvinnor och de hade även överlag en 

mindre negativ påverkan i sina liv (Durna & Özcan, 2003). I en studie gjord på 837 patienter 

med astma visade det sig att en hög utbildningsnivå var associerad med en högre 

hälsorelaterad livskvalitet (Hanneke, Wijnhoven, Kriegsman, Hesselink, Penninx & de Haan, 

2001), medan det i en annan studie, med ett mindre antal patienter (n=42), visade sig sakna 

samband med utbildningsnivå (Durna & Özcan, 2001). Det visade sig även att andelen 

patienter som inte hade en högre utbildning oftare upplevde en psykisk utmattning än den 

andelen som hade en högre utbildning (Strine, Ford, Balluz, Chapman & Mokdad, 2004). Det 

saknades även samband mellan yrke, civilstatus och livskvalitet (Durna & Özcan, (2001). 

Det framgick i intervjuer att astman påverkade förmågan att behålla fokus vilket kunde 

leda till negativa effekter inom skola och jobb, såsom förlorad anställning (Axelsson, Lötwall, 

Lundgren & Brink, 2011; Newcomb, Wong McGrath, Covinton, Lazarus & Janson, 2010). 

De patienter som var arbetslösa upplevde en större psykisk påfrestning jämfört med de som 

hade en anställning visade det sig i en större undersökning (n=15,080), vilket även gällde 

patienterna som var skilda eller aldrig gifta jämfört med de som var gifta (Strine, Ford, 

Balluz, Chapman & Mokdad, 2004).  

 

6. 2. Fysiska besvär 

Patienterna beskriver en längtan efter att leva ett liv som är likvärdigt med någon som inte är 

drabbad av astma (Axelsson, Lötwall, Lundgren & Brink, 2011). En låg hälsorelaterad 

livskvalitet var kopplad till förekomsten av dyspné och väsande andning, samt antal dagar 

och nätter som det förekom väsande andning och andningssvårigheter (Hanneke, Wijnhoven, 

Kriegsman, Hesselink, Penninx & de Haan, 2001). Även kronisk hosta, slemproduktion, 
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användandet av inhalerad kortverkande medicin, samt annan samtida sjukdom hade koppling 

till försämrad livskvalitet (Hanneke, Wijnhoven, Kriegsman, Hesselink, Penninx & de Haan, 

2001; Hoffman, Rohrer, South-Paul, Burdett & Watzlaf, 2008). Patienter som hade andra 

samtida sjukdomar så som cancer, migrän, posttraumatisk stress, depression eller kronisk 

smärta berättar att de trots ett stort antal besök hos sjukvården inte pratar om astma under sina 

besök (Newcomb, Wong McGrath, Covinton, Lazarus & Janson, 2010).  

Patienterna som upplevde en inskränkning i den fysiska aktiviteten beskriver att astman 

verkade som ett hinder när det kom till daglig fysisk aktivitet som att gå i trappor, springa 

efter bussen eller skratta gott utan astmasymptom (Axelsson, Lötwall, Lundgren & Brink, 

2011). Inskränkningen på livskvaliteten poängsätts i en annan studie och visar där på en 

betydande inskränkning vid ansträngande fysisk aktivitet såsom löpning, träning och att 

skynda sig, men endast måttlig inskränkning vid fysisk aktivitet såsom att gå i trappor, 

promenera och hushållsarbete (Hoffman, Rohrer, South-Paul, Burdett & Watzlaf, 2008). 

Astmatiker som röker har mer astmarelaterade symptom än icke-rökare och astmatiker som 

utsätts för passiv rökning får en mer restriktiv aktivitetsnivå än de som inte utsätts, vilket 

bidrar till en lägre livskvalitet (Durna & Özcan, 2003). Hos kvinnor finns även samband 

mellan upplevelse av ökade astmatiska besvär och menstruation samt graviditet. Trots 

astmans inskränkningar på den fysiska aktiviteten så beskrivs en upplevelse av tillfredställelse 

med sjukdomen (Axelsson, Lötwall, Lundgren & Brink, 2011).  

 

6. 3. Behandling 

I en studie gjord på 178 patienter framkom det att den största faktorn som påverkade 

livskvalitet var att patienten i samband med sin diagnos blev inlagd på sjukhus för 

symptomkontroll (Choi & Hwang, 2008). Det visade sig att 34,7 % (n=101) av patienterna i 

Choi & Chungs (2010) studie sedan sin astmadiagnos hade besökt akuten för astmarelaterade 

symptom och 49,5 % hade blivit inlagda på en avdelning för lungallergi efter att de fått 

diagnosen astma. I en studie av Schneider et al. (2007) hade 5,5 % av patienterna (n=256) 

övernattat på sjukhus i genomsnitt 19,1 dagar de senaste 12 månaderna och 13,3 % hade gjort 

oplanerade eller akuta besök. 

Det framkom i både kvantitativa och kvalitativa artiklar att det fanns ett flertal barriärer till 

vård, så som att ta sig till läkaren, att inte få träffa läkare i akuta fall, vårdkostnader, 

väntetider, att missa arbetet, ingen barnomsorg, en misstro på den västerländska medicinen 

samt missförstånd (Newcomb, Wong McGrath, Covinton, Lazarus & Janson, 2010; Hoffman, 

Rohrer, South-Paul, Burdett & Watzlaf , 2008). Missförstånden kunde i sin tur leda till att 
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patienten kom på egna egenvårdplaner - en patient berättar exempelvis om hur hon utför ett 

mycket intensivt träningsprogram och att hon då inte behöver ta någon medicin (Newcomb, 

Wong McGrath, Covinton, Lazarus & Janson, 2010). Det berättades även om problem i 

hemmet som skapade barriärer till en effektiv behandling av astman, såsom våld i personliga 

relationer, där partnern gömde medicinen (Newcomb, Wong McGrath, Covinton, Lazarus & 

Janson, 2010). 

Det förekom stora svårigheter till att följa givna behandlingsplaner hos 14,7 % av 

patienterna i Hoffman, Rohrer, South-Paul, Burdett & Watzlafs (2008) studie, medan 52,9 % 

inte alls uppfattade det som någon svårighet. Patienter uttryckte att de anser att det är de 

själva som vet bäst hur deras kropp fungerar till skillnad från en läkare som under kort tid 

ställer en diagnos som inte alltid styrks av medicinska tester (Axelsson, Lötwall, Lundgren & 

Brink, 2011). Några av de intervjuade valde att inte ta sin medicin under olika långa perioder, 

exempelvis under kortare resor, och några hade gjort uppehåll i upp emot ett år. Detta 

rekommenderade de dock inte till dem som var nyligen diagnostiserade, utan hävdade att det 

var något som man behövde erfarenhet för att göra. Det fanns även de som berättade att de 

överanvände sina mediciner i förebyggande syfte (Axelsson, Lötwall, Lundgren & Brink, 

2011).  

Det förekom även felaktigheter i behandlingen, 34 % av patienterna i Schneider et al. 

(2007) fick behandling enligt givna riktlinjer men i en för låg dos relaterat till 

svårighetsgraden av astma, vilket skapade ökade symptom. Det framkom även ur intervjuer 

en svårighet att få tag på medicinen på grund utav missar i kommunikationen mellan apotek 

och vårdgivare och att patienten då ofrivilligt blev lämnad utan sina mediciner under en 

period (Newcomb, Wong McGrath, Covinton, Lazarus & Janson, 2010). Följsamheten till 

medicinen ansåg intervjuobjekten vara i relation till hur denne önskade att vardagen skulle se 

ut (Axelsson, Lötwall, Lundgren & Brink, 2011). Perioder utan medicin upplevdes inte som 

optimala för flera av intervjuobjekten och användes av några patienter som ett sätt att se 

nyttan med medicinerna och stärkte på så sätt följsamheten (Newcomb, Wong McGrath, 

Covinton, Lazarus & Janson, 2010).  

 

6. 4. Miljö 

Luftföroreningar, virusinfektioner, sura uppstötningar, passiv rökning och damm är olika 

faktorer i miljön som påverkar astman hos patienten (Durna & Özcan, 2003; Hoffman, 

Rohrer, South-Paul, Burdett & Watzlaf, 2008). En skadlig arbets- och hemmamiljö är starkt 

kopplad till den hälsorelaterade livskvaliteten och 42,1 % (n=178) delgav att de har haft 
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erfarenhet av en skadlig miljö (Choi & Hwang, 2008). Att bo tillsammans med pälsdjur var 

ett bostadsproblem som patienterna berättade skapade barriärer till en effektiv behandling 

(Newcomb, Wong McGrath, Covinton, Lazarus & Janson, 2010), och förekomst av mögel 

och fukt eller användandet av kol eller trä som uppvärmning på jobb och i hemmet skapade 

en förvärring av astman (Durna & Özcan, 2003). En studie visade på att 45,5 % av 

patienterna (n=101) som deltog hade fått sin diagnos efter att ha exponerats av en dålig 

arbetsmiljö (Choi & Chung, 2010). 

 

6. 5. Psykiska besvär 

Depression eller annan psykisk åkomma visar sig inte vara något ovanligt bland patienter som 

har astma utan återkommer i flera artiklar (Hoffman, Rohrer, South-Paul, Burdett & Watzlaf, 

2008; Schneider et al., 2007; Strine, Ford, Balluz, Chapman & Mokdad, 2004). Patienterna 

uttryckte att det inte bara var själva manifestationen av symptom som upplevdes som 

bekymmersamt utan även hur dessa påverkade deras vardag (Axelsson, Lötwall, Lundgren & 

Brink, 2011). Det framkom att 18 % av vuxna med astma (n=15,080) i en studie gjord av 

Strine, Ford, Balluz, Chapman & Mokdad (2004) ofta upplevde en psykisk utmattning, av 

dessa var majoriteten kvinnor under 65 år. De patienter som ofta upplevde en psykisk 

utmattning var även i större utsträckning delaktiga i ogynnsamma hälsobeteenden än de som 

inte upplevde en psykisk utmattning och de rapporterade också i större utsträckning en 

nedsatt allmänhälsa, en nedsatt aktivitetsnivå, kroppslig oro, sömnighet och ofta 

förekommande ångest.  

I en studie gjord av Hoffman, Rohrer, South-Paul, Burdett och Watzlaf (2008) där 26,5 % 

av studieobjekten vårdades för psykisk sjukdom, framkom depression som den vanligaste av 

de psykiska sjukdomar som drabbar patienter med astma (n= 34). Hos patienter som hade en 

svårare grad av astma återfanns en relation mellan låga poäng för hälsorelaterad livskvalitet 

och högre poäng för depression (Schneider et al., 2007). Det fanns även en statistisk koppling 

mellan oplanerad vård, sjukhusvård och förekomst av depression.  

 

6. 6. Kunskap och kommunikation 

Patienterna rapporterade brister i kommunikationen när det kom till frågor kring det dagliga 

hanterandet av sin astma. De upplevde inte att de fick tillräckligt med kunskap i hur de skulle 

hantera sin sjukdom hemma och hur den astmarelaterade medicinen skulle intas korrekt 

(Newcomb, Wong McGrath, Covinton, Lazarus & Janson, 2010). I intervjuerna av 104 

patienter framkom att det förekommer förvirring och oklarheter kring sjukdomsprocess, 
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medicinens roll samt behandlingsplanen hos nästan en fjärdedel av deltagarna. I denna studie 

uttryckte 32 % av patienterna även en dålig tillfredställelse när det kom till kommunikationen 

med vårdgivaren. Patienterna verkade förvänta sig att få den basala informationen utan att 

behöva fråga själva och de frågade sällan själva när sådan information inte gavs, då de 

upplevde att läkaren inte hade tid eller vilja att prata med dem. Det fanns även svårigheter i 

att få kontakt med sin vårdgivare på grund utav väntetider, obesvarade samtal och 

missförstånd som uppstod med personalen. Det framkommer även att patienterna inte alltid 

berättade om sina upplevda symptom för vårdgivarna (Newcomb, Wong McGrath, Covinton, 

Lazarus & Janson, 2010).  

Interventioner i form av utbildning var en faktor som skapade en ökad upplevd livskvalitet 

hos patienterna i en studie av Choi & Chung (2010). Utbildning har även enligt Durna och 

Özcan (2003) en positiv effekt på patientens livskvalitet. I en studie av Schneider et al. (2007) 

visades det dock på en relation mellan deltagande i utbildning samt egenvård och låga poäng 

för livskvalitet och höga för depression. Det visade sig även att de patienterna som inte 

önskade mer utbildning hade högre poäng på livskvalitet och mindre på depression. I denna 

studie var det endast 26,9 % som deltog i ett utbildningsprogram kring astma. 

En studie visade att efter utbildning kring olika former av egenvård och användandet av en 

egenvårdplan så rapporterade patienterna en ökad fysisk hälsa (Kuijer, de Ridder, Colland, 

Shreurs & Sprangers, 2007). När astman inte påverkade de dagliga aktiviteterna öppnades 

vägar till ett önskat socialt liv (Axelsson, Lötwall, Lundgren & Brink, 2011). 

Problem rörande inhalationsteknik framkom som ett betydande problem i intervjuer med 

patienterna men när patienten hade lärt sig rätt inhalationsteknik så uppvisades minskade 

symptom och patienten upplevde en förbättring i sin sjukdom (Newcomb, Wong McGrath, 

Covinton, Lazarus & Janson, 2010). 

 

7. Diskussion  

7. 1.  Metoddiskussion 

Artiklarna i litteraturöversikten hittades genom fritextsökningar med sökord som är 

förankrade i syftet. De valda artiklarna hade sina ursprung i fyra olika världsdelar. Då 

livskvalitet har en individuell betydelse och litteraturöversikten syftar till att belysa vilka 

faktorer som påverkar livskvaliteten hos vuxna patienter med astma så uppfattas detta inte 

som ett hinder. Nämnas bör också att abstraktet till artiklar med vilseledande rubriker, som 

inte uppenbart svarade mot syftet, inte lästes och därmed kan viktig forskning ha missats. 
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Användandet av begränsningen fulltext kan även ha gjort att intressanta artiklar inte fördes 

fram i ljuset dock främjade begränsningen åtkomsten till artiklarna. Under sökningen 

behövdes ingen språklig avgränsning användas då samtliga artiklar som framkom var skrivna 

på engelska. 

I denna litteraturöversikt användes kvantitativa och kvalitativa artiklar, vilket både kan ses 

som en svaghet och en styrka i arbetet. Det finns svårigheter när det kommer till att jämför en 

kvantitativ artikel med en kvalitativ då de har olika tillvägagångssätt samt olika utseenden på 

resultatet och även mäter livskvalitet på olika sätt. Detta skapade även motstånd när det kom 

till resultatredovisningen då det var utmanande att försöka tydliggöra för läsaren vilket typ av 

studie som resultatet syftar på. Att blanda de två typerna skapar dock en styrka i arbetets 

resultat då de kompletterar varandra. De kvalitativa studierna skapar ett djup som inte kan 

skapas med endast kvantitativa studier och de kvantitativa i sin tur bekräftar att det som står i 

de kvalitativa faktiskt är faktorer som påverkar flera människor som har astma och inte bara 

enskilda studieobjekt. Artiklarnas studieobjekt bestod även till största del av kvinnor. Detta 

kan ha haft en påverkan på artiklarnas resultat och frågan som uppkommer då är om det hade 

sett annorlunda ut om det hade vart en jämnare fördelning eller om studien bara baserat sig på 

män. 

 

7. 2. Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa vilka faktorer som påverkar livskvaliteten hos 

vuxna patienter med astma. Att upplevelsen av livskvalitet har en subjektiv aspekt innebär att 

möjligheten till att jämföra livskvalitet mellan personer eller grupper blir försvårad och 

validiteten kring detta kan ifrågasättas (Livskvalitet, n. d.). Dock visar resultatet på att en stor 

bredd av subjektivt upplevda faktorer, med en påverkan på livskvaliteten, återfinns i flera 

studier. Detta kan tolkas som att den subjektiva upplevelsen, av faktorer som påverkar 

livskvaliteten, återfinns hos så många patienter med astma att den går att mäta objektivt. 

Patienterna med astma hade en önskan om att leva ett symptomfritt liv, som om de inte 

hade sjukdomen. Därför är det inte förvånande att inläggning på sjukhus och att uppleva 

symptom var faktorer som hade en negativ inverkan på livskvaliteten. Det fanns även en 

koppling till depression och psykisk påverkan i de fall som symptomen gjorde att de behövde 

vård från sjukhus eller annan oplanerad vård. Det som däremot är förvånande är att en del 

patienter valde att strunta i sin behandling trots att de upplevde besvär. De fysiska besvär som 

patienterna upplevde hade en koppling till huruvida patienten var följsam med sin behandling, 

hade rätt behandling och om denne förstod sin behandling.  
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Syftet med medicineringen är att skapa ett tillstånd av symptomfrihet hos patienten och 

kan genom att hindra uppkomsten av symptom ha en livräddande effekt då ett astmaanfall 

kan ha en dödlig utkomst. Medicineringen är därmed en viktig del i patientens egenvård, som 

syftar till att upprätthålla liv och välbefinnande.  

Det visar sig i resultatet att det råder en stor förvirring kring hur patienterna ska hantera sin 

astma i vardagen och med detta skapas hinder till egenvård. Följsamheten till medicineringen 

var ojämn och patienterna hade bristande kunskaper i hur de skulle hantera sin medicin. Det 

saknades kunskap när det kom till den tekniska delen med hur inhalatorn fungerade, hur de 

skulle sköta dosregleringen och varför de över huvud taget skulle ta sin medicin. Att 

utbildning och tillgång till kunskap ökar patientens möjlighet till egenvård framgår redan i 

bakgrunden. I Orems (2001, s. 279) teori om egenvård beskrivs kunskapsbrister, brister när 

det kommer till att bedöma och ta beslut, samt en bristande handlingsberedskap som hinder 

när det kommer till att sköta sin egenvård. Dessa tre hinder beror mer eller mindre på att 

individen inte har tillräckligt med kunskap för att utföra sin egenvård. En kunskapsbrist för att 

utföra egenvård kan handla om att patienten inte förstår givna instruktioner angående 

behandlingen, har brist på tidigare erfarenhet eller inte förstår vilken egenvård de själva 

behöver. Det är när dessa hinder förekommer som sjuksköterskan kliver in och hjälper 

patienten. 

Orem (2001, s. 280) beskriver att brister i att bedöma och ta beslut kan grunda sig i att 

patienten helt enkelt inte vet vilka frågor denna ska ställa för att kunna göra ett beslut, och 

den bristande handlingsförmågan kan komma utifrån bristen på kunskap eller resurser som 

för egenvården är nödvändiga för att handla (s. 281). Patienter som inte vet så mycket om sin 

sjukdom kan ha svårt att bedöma hur de mår och huruvida medicinen fungerar eller inte, 

vilket kan leda till en icke tillfredställande symptomhantering och det i sin tur kan leda till en 

sänkning av livskvaliteten.  Orem (2001, s. 280) nämner även att brister skapas när patienten 

saknar erfarenhet och har svårigheter att se konsekvensen av olika alternativ. Detta kanske 

kan vara en förklaring till att patienterna inte följde den givna behandlingen då de inte hade 

förståelse för hur det skulle påverka deras livskvalitet. 

I sjuksköterskans roll ingår ”att informera och undervisa patienter och/eller närstående, 

såväl individuellt som i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll” 

(Socialstyrelsen, 2005). Att bli given kunskap om astma genom utbildning var dock en 

intervention som fick både negativ och positiv respons när det kom till patientens livskvalitet. 

Detta kan ha varit beroende av vilken metod som använts för inlärning, det vill säga var och 

hur undervisningen utfördes, vad den innehöll och vem som utförde den. Deltagarnas 
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mottaglighet och svårighetsgrad av astma kan även ha spelat in i detta resultat. De som fått en 

positiv respons kan ha valt en mer passande metod för studieobjekten eller haft andra 

interventioner samtidigt, som påverkade resultatet, medan de som fick en negativ respons kan 

ha stött på svårigheter såsom bristande intresse eller kunskapsbrister. En korrekt 

inhalationsteknik vid intag av medicinen gav ett positivt utslag på livskvaliteten då det ledde 

till minskade symptom och en förbättring av sjukdomen. Denna kunskap ökade även 

möjligheten patienten hade till att utföra egenvård då patienten medvetet kunde reglera sin 

dagliga funktion genom att inta sin medicin korrekt.  

Resultatet indikerar också att kvinnor upplever en större inskränkning i livet av sin 

sjukdom, jämfört med män. Det framgår att patienter som har astma upplever psykiska 

besvär, och av dem som känner sig psykiskt påverkade är största delen kvinnor. Patienterna 

upplever det som psykiskt påfrestande att ha astma, oavsett om det är rädslan för att få 

astmaanfall eller att de behöver söka vård för att kunna hantera sina symptom. Detta stöds av 

en studie av Bellich, Perpiñá, Martínes-Moragón, de Diego och Martínez-Francés (2003), 

som visar på att kvinnorna med astma uppskattar sig ha en lägre hälsorelaterad livskvalitet 

och rapporterar även i större utsträckning förekomst av ångest och depression än män gör 

under samma demografiska förhållanden. De fysiska begränsningarna som patienten 

upplevde i sin vardag gjorde att de hindrades från att leva det liv de önskade, vilket var ett liv 

likvärdigt med någon som inte var drabbad av astma. Även här fanns en könsskillnad som 

visar på att mäns fysiska aktivitet inte blir lika påverkad som kvinnor. Då en koppling visats i 

resultatet mellan fysisk inskränkning och livskvalitet så kan slutsatsen dras till att 

livskvaliteten också blir mer påverkad hos kvinnor.  

Miljön visade sig även i resultatet ha en stor inverkan på hur patienterna mådde och en 

dålig arbetsmiljö påverkade patienternas livskvalitet negativt. I en av resultatets studier 

förekom denna dåliga arbetsmiljö innan patienten blivit diagnostiserad med astma. Som 

beskrivet i resultatet kan förekomsten av mögel, fukt och valet av värmekälla spela en stor 

roll i hur en patient med astma mår på jobbet och i hemmet. Det är även beskrivet i 

bakgrunden att en dålig utomhusluft med avgaser kan ge upphov till astmatiska besvär. Att 

arbetsmiljön har en inverkan på förekomsten av astma stöds även av en finsk studie av 

Jaakkola & Jaakkola (2007), som visade på att det förelåg en ökad risk för att drabbas av 

astma hos kontorsarbetare som blev utsatta för pappersdamm. En dålig miljö visar sig därmed 

kunna vara en orsak till att astma utvecklas. 
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7. 3. Slutsats 

Astma är en sjukdom som påverkar patientens livskvalitet på många sätt, både fysiskt och 

psykiskt, och det som kan utläsas av resultatet är att kvinnor får den största inskränkningen. 

Att uppleva eller inte uppleva symptom framstår som en av de mest utstickande faktorerna 

när det kommer till att erfara en påverkan på livskvaliteten. Det finns ett behov av kunskap 

hos patienterna kring hur de ska hantera sin sjukdom i det dagliga livet samt hur de ska agera 

för att minimera den påverkan som astman har på deras livskvalitet. Patienterna har även en 

önskan att inte behöva ta emot vård.  

Detta visar på vikten av en tillfredställande egenvård hos patienten, som kan utföras 

utanför vårdinrättningarnas väggar, eftersom astma påverkar patienten mer eller mindre hela 

tiden. En tillfredställande egenvård kräver att patienten har verktyg att utföra denna, såsom 

kunskap. 

 

7. 4. Praktiska implikationer  

Det är av vikt att som sjuksköterska kunna medvetandegöra de faktorer hos patienten som 

påverkar dennes livskvalitet för att kunna vara ett stöd för honom eller henne. Sjuksköterskan 

ska enligt ”kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska” ha en förmåga att 

uppmärksamma de patienter som inte uttrycker ett behov av information och även stödja 

patientens delaktighet i vård och behandling samt kunna bedöma dennes resurser till egenvård 

(Socialstyrelsen, 2005). Då det framgår att patienter inte alltid berättar om sina symptom eller 

frågar kring det de inte förstår skulle denna litteraturöversikt kunna användas som ett tänkbart 

kunskapsunderlag i mötet med patienten för att föra fram de saker som eventuellt kan skapa 

en negativ inverkan på livskvaliteten. 

 

7. 5. Förslag till fortsatta studier 

Det framgår att studierna kring livskvalitet och astma baserar sig till stor del på kvinnliga 

studieobjekt därmed skulle en studie kring mäns upplevelse vara av intresse för fortsatta 

studier. I nämnda databaser framkommer det inga artiklar specifikt skrivna om män och 

livskvalitet i samband astma och det kan därmed tolkas som att det förekommer en brist på 

forskning inom området. 
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adult patients with 
asthma. 

2010, Korea, Journal 
of clinical nursing. 

Att fastställa effekten 
av ett individuellt 

utbildningsprogram 
innehållande astma 
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livskvalitet hos vuxna 
koreanska patienter 

med en dålig 
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experimentell design 
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mätning. Vuxna med 
astma rekryterades 
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Korea.  

Peak expiratory flow 
rate, DRC poäng, 

inhalatorandvändnings 
poäng och hälso-
relaterad livskvalitet 
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det. Effekten på PEFR 
och DRC poängen 
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livskvaliteten höll inte 
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Choi J. Y., Hwang S. 

Y. 

Factors associated 

with health-related 
quality of life among 
low-compliant 

asthmatic adults in 
Korea. 

2008, Korea, Nursing 

and health. 

Att identifiera 

faktorer associerade 
med hälsorelaterad 
livskvalitet hos vuxna 

patienter med astma i 
Korea som har en låg 

följsamhet. 

En deskriptiv 

tvärsnitts studie. 178 
vuxna patienter blev 
hänvisade av sin 

läkare till 
utbildningskliniken. 

Tidigare sjukhusintag, 

astmarelaterade 
symptom senaste 
veckan, låg peak 

expiratory flow rate 
och låg nivå på 

kunskapen om astma 
var oberoende faktorer 
associerade med en 

lägre hälsorelaterad 
livskvalitet och stod 

för 46 % av den totala 
skillnaden. 

Durna Z. & Özcan S. Evaluation of self-
management 

education for 
asthmatic patients. 

2001, Turkiet, Journal 
of asthma. 

 

Att utvärdera behovet 
av 

egenvårdsutbildning 
och utvecklandet av 

stöttande 
egenvårdsprogram 
hos patienter med 

astma. 
 

 

Enkätundersökning. 
Deskriptiv och 

analytisk 
analysmetod. 42 

vuxna patienter 
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en avdelning för 
sjukdomar i bröstet på 

den medicinska 
fakulteten av 
Istanbuls Universitet.  

Patienterna delgav att 
de hade större nytta av 

sin behandling efter 
utbildningen och 

påverkan astman hade 
på livet minskade. 
Utbildningen ökade 

patientens livskvalitet. 

Hoffman R. L., 

Rohrer W. M., South-
Paul J. E., Burdett R. 

& Watzlaf V. J. M. 

The effect of barriers 

on health related 
quality of life 

(HRQL) and 
compliance in adult 
asthmatics who are 

followed in an urban 

2008, USA, Journal 

of community health. 

Att identifiera 

upplevda barriärer till 
uppföljningsvård hos 

vuxna patienter med 
astma som följs i två 
kommunala 

vårdcentraler, samt att 

En deskriptiv 

tvärsnitts studie. 34 
vuxna svarade på 

frågeformulär 
gällande 
demografiska data 

samt hälsostatus. 

”lång väntetid hos 

vårdgivaren”, ”Någon 
var tvungen att missa 

jobbet, ”vården kostar 
för mycket” och ”lång 
väntetid för att få 

träffa vårdgivaren” 



 

 

 
 

community health 

care facility. 

fastställa deras effekt 

på den 
hälsorelaterade 
livskvaliteten och 

följsamheten. 

var de barriärer som 

flest uppfattade. … En 
högre rapporterad 
hälsorelaterad 

livskvalitet hade 
korrelation med de 

patienter som fick sina 
behov av vård mötta 
och som hade tillgång 

till vård lokalt. 

Kuijer G. R., de 
Ridder D.T. D., 

Colland V. T., 
Shreurs K. M. G. & 
Sprangers M. A. G. 

Effects of a short self-
management 

intervention for 
patients with asthma 
and diabetes: 

Evaluation health-
related quality of life 

using then-test 
methodology. 

2007, New Zeeland, 
Psychology and 

health. 

Att beskriva 
effekterna av ett 

interventionsprogram 
som syftar till att öka 
egenvården och 

livskvaliteten hos 
patienter med astma 

och diabetes. 

Pre-test med post-test 
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Intervjuer samt 
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Patienter med astma 
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via vårdmottagningar 
på olika sjukhus i 
Nederländerna och 

bjöds in av sin 
vårdgivare att delta i 

studien.  

Studien visade inte på 
några effekter av 

interventionen på 
egen-förmåga, 
egenvårdsaktiviteter 

eller proaktiv coping. 
Inte heller på 

livskvalitet då det 
mättes konventionellt. 
Dock visade then-

testet att det fanns en 
positiv interventions 

effekt mellan global 
livskvalitet och fysisk 
hälsa. Deltagarna som 

vid baseline testet var 
mer optimistiska fanns 

även ha dragit mer 
nytta av 
interventionen. 

Newcomb P. A., 

Wong McGrath K., 

Barriers to patient-

clinician 

2010, USA, Journal 

of asthma. 

Att beskriva vad 

vuxna patienter med 

Semistrukturerade 

intervjuer. Deltagarna 

Fem överhängande 

teman framkom som 



 

 

 
 

Covinton J. K., 

Lazarus S. C. & 
Janson S. L. 

collaboration in 

asthma management: 
The patients 
experience. 

astma rapporterar om 

sina upplevelser när 
det kommer till sitt 
egenvårdsbeteende 

och att arbeta med 
vårdgivaren för att 

kontrollera astman. 

bestod av 104 

patienter med envis 
astma som deltog i en 
klinisk studie kring 

astma övervakning.  

barriärer till en 

framgångsrik 
egenvård, personliga 
inskränkningar, 

sociala 
inskränkningar, 

kommunikations 
missar, problem med 
medicinen och 

problem med 
vårdsystem när det 

kom till att samarbeta 
med vårdgivare.   

Schneider A., 
Bissecker K., 

Quinzler R., 
Kaufmann-Kolle P., 

Meyer F. J., 
Wensing M. & 
Szecsenyi J. 

Asthma patients with 
low perceived burden 

of illness: a challenge 
for guideline 

adherence. 

2007, Tyskland, 
Journal of evaluation 

in clinical practice. 

Att utvärdera 
följsamheten till 

riktlinjer kombinerat 
med livskvalitet hos 

patienter med måttlig 
till svår astma. 
 

256 patienter från 43 
olika vårdcentraler i 

Saxony-Anhalt fyllde 
i frågeformulär. 

43,3% hade måttlig 
till svår astma. 36,9 % 

fick medicinering 
enligt riktlinjerna, 

34,3 % fick en för låg 
dos och 21,5 % fick 
inte behandling enligt 

riktlinjerna. 7,3 % fick 
”end- of-dose 

theraphy”. 
Astmarelaterade 
livskvaliteten sjönk 

och depression ökade 
vid svårare astma och 

hos de som inte följde 
riktlinjerna. 29,1 % 
fick utbildning kring 

astma, 64,5 % ville 
inte ha utbildning – de 



 

 

 
 

hade en högre 

livskvalitet och 
mindre depression 
samt använde mindre 

läkemedel. Höga 
poäng för depression 

hade samband med 
sjukhusintag eller 
annan oplanerad vård. 

Strine T. W., Ford E. 

S., Balluz L., 
Chapman D. P. & 

Mokdad A. 

Risk behaviours and 

health-related quality 
of life among adults 

with asthma*. 

2004, USA, CHEST 

journal. 

Att undersöka 

associationen mellan 
frekvent 

psykiskvånda och 
modifierade 
riskbeteenden och 

hälsorelaterad 
livskvalitet hos vuxna 

med astma. 

Behavioral risk factor 

övervakningssystem 
är en fortgående 

statlig undersökning 
som utförs genom att 
ringa upp 

slumpmässigt valda 
nummer till upp 

vuxna människor som 
inte är på sjukhus. 
15,080 frågeformulär 

om riskbeteenden och 
astma från 50 stater 

samt 3,226 
frågeformulär om 
hälsorelaterad 

livskvalitet i 12 stater. 

Frekvent psykisk 

vånda finns hos 18, 8 
% av vuxna med 

astma. Efter justering 
av demografiska data 
fanns en statistisk 

koppling mellan en 
frekvent psykisk 

vånda och rökning 
samt frekvent psykisk 
vånda och fysisk 

inaktivitet. Personer 
med frekvent psykisk 

vånda var även mer 
sannolikt involverad i 
riskbeteenden och 

rapporterade en sämre 
generell hälsa samt 

frekvent fysisk 
påfrestning, 
aktivtetsinskränkning, 

ångest och sömnighet. 
 



 

 

 
 

Wijnhoven H. A. H, 

Kriegsman D. M. W., 
Hesselink A. E., 
Penninx B. W. J. H. 

& de Haan, M.  

Determinants of 

different dimensions 
of disease severity in 
asthma and COPD – 

pulmonary function 
and health related 

quality of life. 
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Att identifiera 

faktorer för 
lungfunktionen och 
hälsorelaterad 

livskvalitet för att 
bättre förstå 

sjukdomens 
svårighetsgrad hos 
patienter med astma 

och KOL. 
 

 
 

Observationsstudie av 

lungfunktion samt 
HRQOL 
frågeformulär hos 

873 astma patienter 
och 231 med KOL. 

Statistisk analys, så 
som 
regressionsanalys. 

Associationerna 

mellan lungfunktion 
och hälsorelaterad 
livskvalitet var dålig 

för astma och KOL. 
Hos de med astma var 

en låg lungfunktion 
associerad med 
manligt kön, var de 

bodde, rökning, 
kortverkande medicin, 

sjudomsvaraktighet 
och variation av Peek 
expiratory flow. Sänkt 

hälsorelaterad 
livskvalitet var hos 

astmatikerna 
associerad med dagar 
och nätter med 

andningssvårigheter 
och dyspné samt ung 

ålder, låg 
utbildningsnivå, 
väsande andning, 

hosta, 
slemproduktion, 
bronkial 

hyperreaktivitet, samt 
om andra sjukdomar 

fanns samtidigt. 

 


