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Handledare: Margot Frisk  
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Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt och i vilket 

syfte arbetsterapeuter använder sig av energibesparande metoder som åtgärd för 

personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

(KOL) är en långsamt progredierande sjukdom som påverkar andningen negativt. Den 

påverkar även individens aktivitetsförmåga vilket leder till mindre självständighet i de 

vardagliga aktiviteterna. Arbetsterapi som profession är en resurs i rehabiliteringen av 

personer med KOL. Arbetsterapeuterna kan utgöra ett stöd för den enskilda individen 

och samtidigt bistå med olika interventioner som syftar till att underlätta vardagen. 

Metod: I denna studie användes en kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med sju arbetsterapeuter som arbetade med personer med KOL. 

Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier och ett övergripande tema. 

Kategorierna var energibesparande redskap, omgivningens hinder och möjligheter 

samt personliga faktorer. Det övergripande temat var att möjliggöra aktivitet som 

utgör en röd tråd genom materialet. Resultatet visade att energibesparande metoder 

används enhetligt av arbetsterapeuter på lungkliniker/mottagningar runt om i Sverige. 

Kunskapen om energibesparande metoder förmedlas genom information, instruktion 

och träning antingen individuellt eller i grupp. Slutsats: Studien visar att 

arbetsterapeuter använder energibesparande metoder för att möjliggöra aktivitet. 

Målet med energibesparande metoder är att individen ska lära sig hushålla med sin 

energi och bli mer delaktig och självständig i prioriterade aktiviteter. 
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Förord 
Vi skulle vilja tacka vår handledare Margot Frisk för vägledning och goda råd genom 

arbetet. Vi vill även passa på att tacka de arbetsterapeuter som ställt upp och gjort 

denna studie möjlig. Stort tack till er alla!  
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1. Bakgrund 

1.1 Synen på aktivitet  

Ett av arbetsterapins grundantagande är att människan är en aktiv varelse (1, 2, 3). 

Christiansen et al (4) menar att människan varit delaktig i olika målmedvetna 

aktiviteter som är nödvändiga för individens existens och välmående sedan tidernas 

begynnelse. Wilcock (1) och Erlandsson et al (5) säger vidare att aktivitet är 

nödvändig för att uppnå hälsa och att aktivitet bör användas som ett medel för att 

uppnå hälsa och välbefinnande. Fortsättningsvis menar Wilcock (1) att arbetsterapi 

som profession har en unik förståelse för att aktivitet formar individen till den hon är 

genom de aktiviteter hon utför och att detta i sin tur får fram skillnader och likheter 

människor emellan.  

 

Aktivitet definieras som ett görande i det dagliga livet (2, 6, 7). I detta ingår personlig 

vård, arbete, lek och fritid. Både Townsend (2) och Kielhofner (8) anser att 

motivation, värderingar och intressen styr valet av aktivitet samt skapar ordning i 

vardagen. Aktivitet hjälper individen att delta i samhället samt att finna mening i 

tillvaron. Enligt Kielhofner (8) är individens vanor, roller och motivation till aktivitet 

viktiga komponenter i aktivitetsutförandet. Vidare läggs fokus på hur aktiviteten är 

utformad samt i vilket sammanhang i vardagen den utförs. Enligt Townsend et al (2) 

krävs ett samspel mellan individen, aktiviteten och den omgivande miljön för att 

kunna utföra en aktivitet. Chan (9) menar att genom att delta i olika aktiviteter kan en 

känsla av välbefinnande och förbättrad livskvalitet infinna sig hos individen. Vid en 

skada eller kronisk sjukdom påverkas individens aktivitetsförmåga negativt (10).  

 

1.2 Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) beskrivs som en långsamt progredierande 

sjukdom som innebär en kronisk luftvägsobstruktion (10, 11). Obstruktiviteten är ofta 

progressiv och förknippas med en onormal inflammatorisk reaktion på inandning av 

skadliga partiklar eller gaser, ofta tobaksrök (12). Vid upprepad exponering kan 

inflammationen bli kronisk. En kronisk inflammation har fäste i såväl centrala som 

perifera luftvägar, lungvävnaden samt blodkärlen i lungorna (13). Sjukdomen innebär 

en obstruktion av de större luftvägarna som orsakas av slemhinnesvullnad och ökad 

slemproduktion (10, 13). KOL börjar vanligen som en kronisk bronkit med slemhosta, 

vilket beror på att flimmerhåren i luftrören är skadade på grund av gaser och därför 

inte kan föra upp slemmet till svalget. Slemmet måste istället hostas upp. Vid kronisk 

bronkit är mängden slem i bronker och bronkioler förhöjd (13). Personer med KOL 

drabbas också av emfysem i större eller mindre omfattning. Karaktäristiskt för 

lungemfysem är att den elastiska bindväven i alveolarväggarna samt i bronkiolernas 

väggar förstörs av enzymer. Detta bidrar till en nedbrytning av den elastiska vävnaden 

vilket gör att lungan blir slappare samt att alveolerna blir färre och större vilket leder 

till att den sammanlagda ytan där gasutbytet sker minskar. Effekten blir ett större 

luftmotstånd vid utandning eftersom lungvävnaden saknar förmågan att spänna ut 

luftväggarna. Detta påverkar lungornas förmåga att transportera syre vilket till slut 

leder till en respiratorisk insufficient, som innebär en oförmåga att upprätthålla en 

normal halt av syre och koldioxid i artärblodet (12, 14).  
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1.2.1 Förekomst 

Enligt Socialstyrelsen (15), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (16) 

och Löfdahl et al (17) har 8 % av befolkningen i Sverige, som är över 50 år, 

sjukdomen KOL. Enligt Socialstyrelsen (18) är kvinnor mer känsliga för sjukdomen 

än män och rökning tycks skada kvinnor mer än män. KOL är ett tilltagande 

hälsoproblem såväl i Sverige samt i övriga världen. År 2004 var KOL den fjärde 

vanligaste dödsorsaken i världen (15, 19).  Enligt World Health Organization (WHO) 

(20) kommer KOL att vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år 2030. 

 

1.2.2 Riskfaktorer 

De riskfaktorer som är av betydelse för att drabbas av KOL är rökning, ålder, 

ärftlighet, luftföroreningar samt låg lungfunktion (9, 13). Risken att utveckla KOL 

ökar med tidig rökstart, stigande ålder och om KOL finns i släkten. Även exponering 

av damm och rök kan öka risken för KOL, särskilt för rökare (12). Riskfaktorerna 

varierar i olikheter i exponering samt inom olika kulturer. I Sverige är den största 

bakomliggande riskfaktorn för att utveckla KOL tobaksrökning i kombination med 

stigande ålder (13). I tredje världen utgör dessutom luftföroreningar från öppna 

eldstäder för matlagning samt användandet av biobränsle för att värma upp hus stora 

riskfaktorer (13, 18).  

 
1.2.3 Symtom 

Symtom vid KOL är hosta, upphostning av slem från nedre luftvägarna, samt dyspné 

vid ansträngning (13, 16). Chan (9) menar att dessa symtom ökar allt eftersom 

sjukdomen progredierar vilket kan leda till andnöd eller ronki (pip-ljud i lungorna) 

vid ansträngning. Hosta är en normal och viktig försvarsmekanism för att skydda 

luftvägarna mot inandande partiklar hos friska individer och det är den viktigaste 

mekanismen för att bli av med slem. Hosta är ofta det första symtomet vid KOL. Hos 

ca 50 % av rökare uppkommer ökad slemproduktion ofta inom 10 år efter rökdebuten. 

Tidigt i sjukdomen är slemhosta en markör för den pågående utvecklingen mot KOL. 

Hostan förvärras ju mer sjukdomen utvecklas och slemmet ändrar färg från 

genomskinligt till grått och grönt vid en inflammation (13). Kardinalsymtomet vid 

KOL är andnöd, det vill säga ansträngningsutlöst dyspné. Allt eftersom sjukdomen 

progredierar tilltar besvären. Dyspné är det symtom som har störst påverkan på 

livskvaliteten hos personer med KOL (13, 21). När dyspné debuterar sker ofta en 

anpassning av det dagliga livet så att graden av ansträngning minskar; istället för att ta 

trapporna tar personen hissen, istället för att cykla blir bilen det nya transportmedlet 

(13). Som en följd av ansträngningsdyspné kan personen drabbas av muskelsvaghet, 

dålig kondition, sämre balans och utveckling av osteoporos (12).  

 

1.2.4 Fysiologiska undersökningsmetoder 

Det finns olika fysiologiska mätmetoder som används vid diagnostisering, bedömning 

och utvärdering av lungfunktion (10, 13). Vid en spirometriundersökning mäts hur 

stora luftvolymer en person kan andas in och ut samt hur snabbt detta kan göras (12). 

Vitalkapacitet (VK) och forcerad vitalkapacitet (FVK) är exempel på statisk 

spirometri där mätningar avser att mäta lungvolymskapacitet medan ensekundsvolym 

(FEV1.0) och obstruktivitetskvot (FEV %) är exempel på dynamisk spirometri som 

avser att mäta en persons andningsförmåga i förhållande till tiden (10). Ett minskat 

värde på FEV 1.0 tyder på en obstruktiv lungsjukdom. Personen kan då inte tömma 
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lungorna på all luft trots en maximal utandning. Den luftvolym som återstår kallas 

residualvolym (RV). Personer med obstruktiv lungsjukdom har svårt att andas ut 

beroende på att många små luftvägar stängs vid utandning vilket leder till en större 

residualvolym är normalt (12).  

 

Borg-skalan är en graderad skala från 1-10 där personen med KOL får gradera sin 

subjektiva upplevelse av sin andfåddhet, ansträngningsgrad samt eventuell 

bröstsmärta i samband med aktivitet. Skalan kan även användas för att utvärdera 

resultatet av interventionen (13). Vid en lungsjukdom kan syremättnaden i artärblodet 

sjunka och hemoglobinet transporterar mindre syre än normalt. Genom att använda en 

pulsoximeter där sensorer placeras på fingertoppen eller örsnibben kan hemoglobinets 

syremättnad samt personens pulskurva och pulsslag per minut mätas (10, 12).  

 

1.2.5 Preventiva åtgärder 

Den viktigaste åtgärden vid KOL är rökstopp, och ofta behövs stöd och rådgivning för 

att detta ska lyckas. Ett sätt kan vara att informera om utvecklingen av KOL om 

rökningen fortskrider samt försöka motivera personen att sluta röka med hjälp av en 

utbildad rökavvänjare (18). Vid måttlig och svår KOL behöver personen ofta även 

medicinsk behandling, bland annat mot olika stadier av dyspné. En årlig 

influensavaccinering samt vaccination mot lunginflammation rekommenderas till alla 

personer med KOL. I ett senare skede av sjukdomen kan syrgasbehandling bidra till 

förhöjd livskvalitet och förlänga överlevnaden (12, 13, 14).  

 

1.2.6 Konsekvenser av sjukdomen 

Till följd av ansträngningsdyspné är det är inte ovanligt att personer med KOL har ett 

begränsat levnadssätt (12). Både Lorenzi et al (22) samt Sewell och Singh (23) menar 

att personer med KOL ofta förlorar sin aktivitetsförmåga som en följd av deras 

nedsatta andningskapacitet. Chan (9) anser snarare att KOL begränsar individens 

delaktighet i vardagliga aktiviteter. Sewell och Singh (23) konstaterar att denna 

nedsatta aktivitetsförmåga gör att personer med KOL blir beroende av personer i sin 

omgivning för att klara av såväl personlig hygien som hushållsaktiviteter. En annan 

följd av den minskade aktivitetsförmågan är att individen får en känsla av att ha 

mindre kontroll över sitt liv och många personer med KOL tenderar att bli socialt 

isolerade som följd av sjukdomen (9). Larsson (13) menar att det inte är ovanligt att 

personer med KOL lider av en oro och ångest att dö i kvävning vilket i sin tur kan 

utveckla en depression. Vid ett senare skede av sjukdomen är inte endast 

lungfunktionen nedsatt utan det förekommer även undernäring, muskelsvaghet och 

benskörhet samt påverkan på hjärta, njurar och blodcirkulation (13). 

 

1.3 Rehabilitering 

KOL-rehabilitering definieras av Norweg et al (24) som en evidensbaserad, 

multidiciplinär och omfattande intervention för personer med kroniska lungsjukdomar 

som har bestående symtom vilka påverkar aktivitetsförmågan negativt. Rehabilitering 

kan starta i alla skeden av sjukdomen. Vid KOL-rehabiliteringen är inte 

farmakoterapin det viktigaste. Istället fokuserar rehabiliteringen på att ändra 

personens beteenden och vanor där information och ökad motivation är viktigt för 

individen (12, 25). Ett rehabiliteringsteam består vanligtvis av läkare, psykolog, 

sjukgymnast, arbetsterapeut samt sjuksköterska, dietist och kurator (19). Från ett 
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rehabiliteringsteam kan en person med KOL erbjudas andningshjälp och tekniker, 

strategier för hantering vid sjukdomsförsämring, råd och information om 

energibesparande arbetssätt, träningsprogram samt hjälp med att ta fram en lämplig 

kostplan/diet (23).  

 

Nyttan med KOL-rehabilitering kan visa sig genom att personen med KOL får ökat 

självförtroende gällande att utföra vardagliga aktiviteter, förbättrad psykisk hälsa, 

mindre utmattning samt en större förmåga att fortsätta med den individuella träningen 

när rehabiliteringen avslutats (24). KOL-rehabilitering syftar till att förbättra 

personens livskvalitet, förbättra personens delaktighet och medverkan i behandlingen 

samt minska risken för behov av sjukhusvård vid försämringar kopplade till 

sjukdomen (12, 25).  

 

Under rehabiliteringens gång bör personen med KOL få ökad kunskap om hur 

luftvägarna ser ut och fungerar, hur KOL-sjukdomen utvecklas, vilka symtom som 

kan uppstå vid akuta försämringar och vilka åtgärder personen kan vidta. De bör även 

få en ökad förståelse för vad de olika lungfysiologiska värdena står för samt hur olika 

läkemedel fungerar (26). 

 

Enligt Rubí et al (19) bör alla personer som har en kronisk lungsjukdom med 

bestående symtom och nedsatt aktivitetsförmåga bli erbjudna KOL-rehabilitering. 

Lorenzi et al (22) och Norweg et al (24) menar att rehabilitering är bra för att lindra 

symtomen och optimera den psykiska, fysiska och sociala funktionsförmågan samt för 

att öka den hälsorelaterade livskvaliteten hos personer med KOL. Rubí et al (19) 

hävdar att KOL-rehabilitering har en positiv inverkan på aktivitetsförmågan hos 

personer med KOL vilket bidrar till att de behöver mindre vårdresurser än de personer 

med KOL som inte erbjuds rehabilitering. Coultas et al (27) menar att utbildning och 

träning kan reducera antalet akutbesök på sjukhus för personer med KOL.  

 

1.3.1 Arbetsterapi vid KOL 

För personer med KOL påverkas förmågan att utföra vardagliga aktiviteter. Många 

patienter upplever att sjukdomen innebär en förlust genom att de förlorar kontrollen 

över sina liv, sin kropp, sitt oberoende och sina ambitioner. Allt måste planeras in i 

minsta detalj och både vardagliga som sociala aktiviteter begränsas och påverkas 

negativt (10). Arbetsterapeutens uppgift är att försöka bibehålla individens 

aktivitetsförmåga genom att lära ut olika strategier och avslappningstekniker. Genom 

att lära ut energibesparande metoder ökar individens möjlighet att delta i aktivitet. 

Individerna ges även möjlighet att träna in de olika teknikerna och få feedback på 

utövandet direkt av arbetsterapeuten. Målet med de olika metoderna och teknikerna är 

att underlätta för individen att delta i olika vardagliga aktiviteter samt att kunna 

bibehålla de olika roller individen har i såväl hemmet som i olika fritidsaktiviteter (9). 

Kielhofner (8) menar att arbetsterapi hjälper individen att möjliggöra deltagande i en 

meningsfull och tillfredsställande aktivitet. Enligt Chan (9) är en viktig del av 

arbetsterapeutens roll att ge stöd till personen med KOL. I en studie av Norweg et al 

(24) bistod arbetsterapeuten med uppmuntran och regelbunden feedback under 

träningstillfällena vilket bidrog till att deltagarna i studien fick bättre självförtroende 

och uppmärksammade sina förbättringar. Arbetsterapeutens stöd upplevdes av några 

av deltagarna som det mest betydelsefulla under rehabiliteringen (24).  
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En arbetsterapeut kan bistå med olika uppgifter inom ett KOL-team. Det kan handla 

om att utvärdera behovet av hjälpmedel, anpassning av hemmet, ergonomisk 

rådgivning samt träning i olika aktiviteter. Dessutom kan de hjälpa personen att hitta 

strategier för sina arbetsuppgifter och prioritera aktiviteter för att undvika kraftig 

ansträngning (11).  

 

1.3.2 Energibesparande metoder 

All mänsklig aktivitet kräver olika mycket energi. Att spara energi betyder inte att 

göra mindre, utan att utföra en aktivitet med så lite energiförbrukning som möjligt. 

Detta är i syfte att orka utföra flera aktiviteter under en dag. För personer med KOL är 

förmågan att ta upp syre nedsatt vilket gör att de blir trötta fort. Därför är det viktigt 

med avslappning och vila mellan och under aktiviteterna. För att orka med aktiviteter 

i det dagliga livet är det viktigt att strukturera sin vardag och prioritera mellan olika 

aktiviteter för att uppnå en balans mellan vila och aktivitet (13, 26).  

 

För att minska energiförbrukningen är det viktigt att tillämpa energibesparande 

metoder i varje aktivitet. Individen informeras om olika kroppslägen för att underlätta 

andning och energiförbrukning (10). Larsson (13) menar att olika arbetsförenklingar 

är nödvändiga för att optimera individens aktivitetsutförande. Svensk lungmedicinsk 

förening (SLMF) (26) beskriver olika energibesparande åtgärder som syftar till att 

individen ska bli självständig i sina ADL-aktiviteter. De menar att en god 

kroppshållning samt undvika att arbeta med spända muskler kan minimera 

energiförbrukningen. Energi kan sparas genom att arbeta i brösthöjd och minimera 

avståndet till föremål som används ofta, att sitta istället för att stå samt använda 

mindre energikrävande föremål som exempelvis elektriska redskap.  

 

Det är viktigt att analysera aktiviteten och utföra den i ett lugnt tempo samt fundera på 

hur och i vilken miljö aktiviteten utförs. För att minimera energiförbrukningen 

informeras personen med KOL av arbetsterapeuten om olika steg att tänka på vid 

aktivitetsutförandet. Det är viktigt att ta reda på vad som ska göras, det vill säga 

vilken aktivitet som ska prioriteras. Det är användbart att skriva en dagsplanering och 

planera in när på dagen en aktivitet bör utföras. Angeläget är att fundera kring varför 

en aktivitet ska utföras, är det för personlig vinning eller för att någon annan anser 

den viktig. Delegera och be om hjälp kan behövas för att inte få dåligt samvete att 

avstå en aktivitet (26).  

 

För personer med KOL är användandet av hjälpmedel ett sätt att minimera 

energiförbrukningen. En aktivitet som är mycket ansträngande för individen är 

duschsituationen, då den fuktiga luften gör att det blir svårt att andas (28). En 

duschpall eller badbräda gör att individen kan utföra aktiviteten sittande. Användning 

av en förlängd badborste minskar rörelsernas omfång och gör att mer energi kan 

sparas. Andra energibesparande hjälpmedel är griptång och höj- och sänkbar 

huvudända till sängen. Det kan vara aktuellt att genomföra bostadsanpassningar i 

syfte för att underlätta hemsituationen, exempelvis genom att byta ut ett badkar till en 

duschplats. Att anpassa hemmet kan bidra till att personen med KOL kan bo kvar 

hemma längre vilket bidrar till att individen kan bibehålla ett socialt och aktivt liv 

(13).  
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Med hjälp av olika andningstekniker är det lättare att genomföra aktiviteter som 

upplevs som ansträngande och tunga. Arbetsterapeuten instruerar i olika 

andningstekniker beroende på vilken aktivitet personen vill utföra (13). Sluten 

läppandning innebär att andas in genom näsan och ut genom halvslutna läppar. Att 

andas med diafragman innebär att personen andas så djups som möjligt och förlänger 

utandningen genom att bukmusklerna hjälper till med andningsarbetet (10, 13). Med 

huffning/stötning menas en forcerad utandning efter en normal alternativ maximal 

inandning. Luftströmning som skapas inne i lungorna lossar och tar med sig slem 

högre upp i lungorna (10).  

 

2. Problemformulering 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en progredierande sjukdom som påverkar 

individens liv negativt. Antalet personer som insjuknar i KOL ökar både i Sverige och 

i övriga världen. Framträdande symtom är framför allt hosta och försämrad 

andningsfunktion vilket reducerar individens förmåga att delta i vardagliga aktiviteter. 

Dessa individer erbjuds ofta en KOL-rehabilitering där olika professioner ingår. Flera 

författare (9, 17, 21, 24) påvisar att KOL-rehabilitering är effektiv för individer med 

KOL. En viktig del i rehabiliteringen är för arbetsterapeuten att lära ut 

energibesparande metoder för att underlätta individens aktivitetsutförande. 

Litteraturen beskriver vad energibesparande metoder innebär men inte hur de 

används. Därför ville författarna undersöka hur energibesparande metoder används 

kliniskt av arbetsterapeuter.     

3. Syfte  
Syftet var att undersöka på vilket sätt och i vilket syfte arbetsterapeuter använder 

energibesparande metoder som åtgärd för personer med kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom.  

4. Metod 
 

4.1 Val av metod  

En empirisk studie med kvalitativ design (29) har genomförts. Data har samlats in 

genom semistrukturerade intervjuer. Enligt Polit & Beck (29) används 

semistrukturerade intervjuer då forskaren vill ta upp vissa områden men inte kan 

förutsäga svaren.  

 

4.2 Urval 

Ändamålsenligt urval (29) har används i denna studie. Information om adresser till 

enhetschefer på landets lungkliniker och lungmottagningar söktes på respektive 

landstings hemsida på internet. Informationsbrev skickades ut via e-post och brev till 

enhetschefer på 11 arbetsterapienheter samt till 11 arbetsterapeuter på lungkliniker 

och lungmottagningar runt om i Sverige. Informanterna tog kontakt med författarna 

via e-post eller telefon varvid tider för intervju bokades. Därefter skickades en del av 

vår intervjuguide ut för att förbereda informanten inför intervjun. 

Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara legitimerade arbetsterapeuter 

och dagligen arbeta med personer med KOL. En informant arbetade inte kontinuerligt 



 10 

med personer med KOL varvid denne exkluderades. Från tre informanter uteblev 

svar.  

 

4.2.1 Beskrivning av urvalsgrupp 

Deltagarna bestod av en man och sex kvinnor i åldrarna 20 till 60 år. Deltagarna har 

varit yrkesverksamma som arbetsterapeuter mellan ett och 25 år. Arbetsterapeuternas 

erfarenhet och kunskap att arbeta med personer med KOL och energibesparande 

metoder var varierad. Två av deltagarna hade en gymnasial utbildning inom 

omvårdnad innan de utbildade sig till arbetsterapeuter. Två deltagare hade en 

masterutbildning inom arbetsterapi och en av deltagarna gick en specialistutbildning.  

 

4.3 Datainsamling 

 

4.3.1 Utarbetande av intervjuguide 

En intervjuguide (bilaga 1) arbetades fram som stöd inför intervjuerna. Vi valde att 

utforma intervjuguiden utifrån de frågeområden vi ville beröra för att inte missa 

någon del under intervjun (29). De inledande frågorna gav information om 

informantens bakgrund medan de resterande frågorna var mer öppna för att 

möjliggöra en fördjupad kunskap relaterat till syftet med studien. Vi gav även 

informanterna utrymme att fylla på med information som kunde vara av betydelse för 

studien.  

 

4.3.2 Genomförande 

Semistrukturerade intervjuer gjordes utifrån intervjuguiden (29) med sju informanter. 

Intervjuerna genomfördes över telefon och spelades in på en mp3spelare för att sedan 

transkriberas till text (29). Innan vi startade intervjun förklarade vi genomförandet, 

hur lång tid intervjun förväntades ta samt att informanten delgavs syftet med studien. 

Därefter startade inspelningen. Intervjuerna varade mellan 15 och 30 minuter. Båda 

författarna närvarade vid intervjuerna. Författarna genomförde tre respektive fyra 

intervjuer var. Den som inte ledde intervjun förde anteckningar. Insamlad data 

transkriberades ordagrant och lästes sedan igenom samtidigt som vi var för sig 

lyssnade på den bandande intervjun igen för att minska risken för avsiktliga eller 

omedvetna förändringar i texten (29). Varje intervju avidentifierades och tilldelades 

en kod för att författarna skulle kunna åtskilja intervjuerna under analys- och 

resultatarbetet.   

 

4.4 Dataanalys 

För att ge en struktur till studien användes en kvalitativ innehållsanalys (30). Nedan 

följer de steg i analysprocessen som författarna använt;  

 

 Varje analysenhet lästes igenom för att sedan delas in i domäner, en större 

indelning av texten (30), som utgjordes av frågeområdena i intervjuguiden. 

Denna indelning gjordes av var och en för sig för att sedan kunna jämföras 

med varandra.  

 Nästa steg var att dela in materialet i meningsenheter som bestod av 

sammanhängande meningar eller kortare stycken av texten (31). 
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Meningsenheterna fördes in i en tabell (se exempel i Tabell 1) för att få ett 

överskådligt material och se analysprocessen. Koder som nyttjats under 

transkriberingen för intervjuerna sparades för att lättare kunna se vem som 

sagt vad.  

 Författarna kondenserade en intervju tillsammans och koder togs ut. Detta 

gjordes för att förstå processen. Därefter kondenserade författarna tre 

intervjuer var. Genom kondenseringen kortades texten ner samtidigt som det 

centrala i varje meningsenhet behölls (30).  

 Ur de kondenserade texterna skapades koder som kortfattat beskrev 

meningsenhetens innebörd. Även detta gjordes av var och en för sig och sedan 

jämfördes och sorterades koderna gemensamt. Åtta underkategorier och tre 

kategorier analyserades fram. Den logiska strukturen i intervjuerna följde en 

röd tråd som skapade ett övergripande tema (30, 31). Texter som var svåra att 

tolka diskuterades för att säkerställa kodningens lämplighet. 

 Resultatet presenteras i en löpande text. För att förstärka resultatet citeras 

delar av intervjuerna med kursiv stil. Utfyllnadsord och pauser har tagits bort 

och ersatts med punkter.  

 

Tabell 1. Exempel från analysprocessen. 
Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
(6) Och sen… Har 

vi möjlighet att 

erbjuda KOL-skola. 

Så att då går vi ju 

igenom 

energibesparing 

även där då lite 

praktiska övningar i 

KOL-skola… Det är 

väl det… 

Sen har vi möjlighet 

att erbjuda KOL-

skola där vi går 

igenom lite 

praktiska övningar. 

Erbjudande om 

KOL-skola 
KOL-skola Energibesparande 

redskap 

(4) … Man får 

pröva att göra 

aktiviteten och sen 

tillhandahåller vi 

med hjälpmedel då 

och vi beskriver hur 

man utför 

aktiviteten med så 

lite energi som 

möjligt med vilka 

hjälpmedel man kan 

använda för att det 

inte ska bli så 

ansträngande… 

Vi tillhandahåller 

med hjälpmedel och 

beskriver hur 

aktiviteten kan 

utföras med så lite 

energi som möjligt. 

Hjälpmedel som 

energibesparing 

Hjälpmedel Omgivningens 

hinder och 

möjligheter 

 

4.5 Etiska aspekter 

Deltagarna i studien har var och en muntligt gett sitt samtycke (32) i samband med att 

de tackade ja till att delta i studien. I informationsbrevet som skickades ut fick 

deltagarna information om studiens syfte och metod. I informationen framgick det att 

intervjuerna skulle spelas in samt att inspelat material skulle förstöras efter godkänd 

uppsats. Vidare framgick att personuppgifter skulle hanteras konfidentiellt och 

avidentifieras vid utskrift (33). Frivilligheten betonades både i informationsbrevet 

samt vid intervjutillfället, vilket innebar att deltagarna när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande utan att ange orsak (32). Deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor 

kring studien innan intervjun började spelas in. Ett etiskt ställningstagande togs av 
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författarna att intervjuerna troligen skulle genomföras på arbetsterapeuternas 

arbetstid. Vi skickade därför ut informationsbrev till enhetschefen för att visa vår 

hänsyn till verksamheten samt för att ge dem möjlighet att godkänna 

arbetsterapeutens medverkan i studien. Deltagarna kunde själva styra vilken tid 

intervjun skulle genomföras. Nyttan med vår studie är att belysa hur, samt i vilket 

syfte arbetsterapeuter använder sig av energibesparande metoder. Deltagarna har fått 

delge sin yrkeserfarenhet kring användandet av dessa metoder. Författarna anser att 

nyttan med denna studie överväger eventuella skador för de medverkande.  

 

5. Resultat 
Resultatet presenteras utifrån tre kategorier, åtta underkategorier samt ett 

övergripande tema. Kategorierna och underkategorierna samt temat presenteras först i 

en tabell (Tabell 2) och utvecklas därefter i löpande text där citat ur intervjuerna 

kursiveras. Deltagarna samt arbetsterapeuterna är benämningar på de arbetsterapeuter 

vi intervjuat. Patient syftar på en individ med KOL.  

 

Tabell 2. Redovisning av tema, kategorier och underkategorier. 

TEMA 

Möjliggörande av aktivitet 

Kategori Energibesparande redskap 

Underkategori KOL-skola  Andningsgrupp  Individuell utbildning 

Kategori Omgivningens hinder och möjligheter 

Underkategori Fysisk miljö  Hjälpmedel Anhöriga 

Kategori Personliga faktorer 

Underkategori Motivation  Subjektiv upplevelse 

 

5.1 Energibesparande redskap 

Deltagarna beskriver olika sätt att lära ut energibesparande metoder som används för 

att underlätta för personer med KOL i deras vardag. De grundläggande metoder som 

används är information, instruktion och träning. Genom träning, planering och 

prioritering av vardagliga aktiviteter är deltagarna överens om att patienten får hjälp 

att lära sig hushålla med den mängd energi individen har att tillgå. Detta kan resultera 

i att patienten får energi över till andra aktiviteter. Målet är att öka graden av 

självständighet i utförandet av vardagliga aktiviteter. Sex av deltagarna uppger att det 

bedrivs KOL-skolor på deras arbetsplatser där olika energibesparande metoder 

förmedlas i grupp medan en deltagare enbart träffar patienter individuellt på 

avdelning och mottagning.  

 

5.1.1 KOL-skola 

I KOL-skolorna arbetar olika professioner i team runt patienterna. KOL-skola är en 

gruppverksamhet där patienter utbildas i energibesparande metoder. Deltagarna är 

överens om att patienter som erbjuds denna utbildning bör vara motiverade samt ha 

förmågan att förflytta sig från bostaden till kliniken. En av deltagarna uppger att 

patienten även måste uppfylla vissa kriterier för att få delta, nämligen ha en KOL-

diagnos, inte ha kontinuerlig syrgasbehandling samt ha intresse av och förmågan att 

kunna delta i en KOL-skola. För att komma till KOL-skolan krävs enligt samtliga 
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arbetsterapeuter en remiss från läkare eller en kontakt förmedlad av andra 

professioner. På några kliniker är intresset för KOL-skola stort vilket medför att 

grupperna kan bestå av patienter som är i olika faser av sjukdomen. När patienter 

ställs på väntelistan är målet att de ska få delta i en grupp inom ett år.  

 

”…Dom erbjuds lite här och var ifrån att få komma till det här och få ta del av 

information. Det är dom som klarar att ta sig hit överhuvudtaget. Dom får ju komma 

då. Så det blir alla möjliga, dom som man knappt märker något på och det finns dom 

som kommer med ganska mycket syrgas på rollatorn… Det erbjuds när dom träffar 

vårdgivare, både i primärvården och på akutsjukhusen. När man ser att dom behöver 

det...” 

 

Två av deltagarna uppger att KOL-skola bedrivs fyra gånger per år där de fem första 

veckorna är av informativ karaktär medan de fem sista veckorna fokuserar på fysisk 

träning tillsammans med sjukgymnast. En deltagare uppger att ett syfte med KOL-

skolan är att patienterna ska kunna dela upplevelser med varandra.  

 

”…Syftet är ju också det här att dom ska dela erfarenheter med varandra, och det gör 

dom verkligen så det kommer upp mycket bra funderingar...”  

 

I KOL-skolan får patienterna enligt deltagarna träffa varje yrkeskategori i teamet 

under en timme där information ges om de olika professionernas roll. De professioner 

som ingår i KOL-teamet är vanligtvis sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, 

dietist och kurator. Arbetsterapeutens roll är att informera både skriftligt och muntligt 

samt instruera om energibesparande metoder. Vid informationstillfället delges 

patienten även olika strategier och enklare hjälpmedel som kan underlätta 

aktivitetsutförandet demonstreras.  

 

5.1.2 Andningsgrupp 

Flera deltagare uppger att information om andningsteknik ges av sjukgymnast. Två av 

deltagarna berättar dock att de erbjuder patienter som är motiverade att delta i en 

grupp där andningsteknik tränas i vardagliga aktiviteter.  

 

”…Vi har styrkan att vi kan träna dom i hushållsaktiviteter… Där vi faktiskt härjar 

runt med hushållsaktiviteter både i kök och badrum och dammsugning och städning 

och lyfta drickabackar och vi bär kassar…” 

 

Utöver andningstekniker informerar arbetsterapeuterna om ergonomiska principer och 

instruerar i arbetsförenkling under aktivitetsutförandet. Deltagarna menar att detta 

sker i aktiviteter som exempelvis att gå i trappor, att resa sig från en stol, att 

dammsuga, raka och kamma sig och hänga upp tvätt. När andningsstrategier tränas 

menar en deltagare att det handlar om att instruera i sluten läppandning för att 

underlätta syresättningen inför utförandet av aktiviteten.  

 

5.1.3 Individuell utbildning 

Arbetsterapeuterna träffar ofta patienterna på avdelning då de kommer in för 

behandling på grund av en försämring. På avdelningen delas ett informationshäfte ut 

om energibesparande metoder. Flera deltagare nämner att muntlig information och 

instruktion ges i samband med ADL-bedömningar på avdelningen för att underlätta 
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patientens aktivitetsutförande. Arbetsterapeuternas roll består dessutom i att hjälpa 

individen att hitta en balans i vardagen genom att planera och organisera sina 

aktiviteter. 

 

”…Och så hitta den här balansen mellan vila och… eller aktivitet och vila…” 

 

Deltagarna är överens om att de aktiviteter som patienter vill träna under 

sjukhusvistelsen ofta handlar om personlig vård och hushållsaktiviteter då detta är 

aktiviteter som individen vill klara självständigt. Vissa kliniker har dock svårt att 

erbjuda aktiviteter efter patientens önskemål på grund av avsaknad av träningslokaler 

samt korta vårdtider.  

 

”…Ja men alltså det är det som är närmast. Så att det är ju det konkreta att kunna 

klara sin, att kunna gå på toaletten själv, att klara sin personliga hygien så 

självständigt eller så gott det går och att kunna tillreda måltider så att man inte 

svälter ihjäl…” 

 

En deltagare berättar att det förekommer besök på patientens arbetsplats i de fall 

patienten fortfarande arbetar, för att bedöma om något kan göras för att underlätta 

arbetssituationen. Detta kan även överrapporteras till distriktsarbetsterapeuten. 

Arbetsterapeuterna poängterar att det är viktigt att personer med KOL får information 

om energibesparande metoder tidigt i sjukdomsförloppet i samband med att aktiviteter 

utförs. Genom detta kan personen själv uppmärksamma hur dessa metoder underlättar 

aktivitetsutförandet. Dessutom anser en deltagare att det finns ett behov av att göra 

informationen om KOL och energibesparande metoder mer tillgänglig för patienten 

genom att sprida kunskap till kollegor ute på vårdcentraler.  

 

5.2 Omgivningens hinder och möjligheter 

Omgivningen innefattas av såväl fysiska som sociala faktorer som kan påverka 

individens aktivitetsutförande både ur positiva och negativa aspekter. 

Arbetsterapeuterna menar att deras uppgift till stor del handlar om att tillsammans 

med patienten identifiera hinder i miljön som exempelvis möbler och trösklar. Det 

handlar även om att hitta energibesparande strategier och interventioner som kan 

underlätta aktivitetsutförandet och minska ansträngningsgraden. Genom hjälpmedel 

och bostadsanpassning kan miljörelaterade hinder minskas. Detta i kombination med 

stöd från anhöriga kan öka patientens intresse av att utföra vardagliga aktiviteter.  

 

”…det här med möbler men även den sociala miljön med anhöriga… Självklart är ju 

miljön jätte viktig, den ger ju både motivation och inspiration och kan ställa till med 

hinder...”  

 

5.2.1 Fysisk miljö 

På KOL-skolan kan diskussion föras kring patientens hemmiljö där arbetsterapeuterna 

ger tips och kommer med idéer om hur hinder i miljön kan underlättas. Tre av 

arbetsterapeuterna kunde göra hembesök vid behov medan övriga förde ett samtal 

med patienten om hemmiljöns utformning och överrapporterade ärendet till 

distriktsarbetsterapeuten.  
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”… det kan vara trappor, det kan vara trösklar… Hur det ser ut i badrum och så 

vidare…” 

 

En arbetsterapeut uppger att sjukhusmiljön inte är den bästa att träna i då patienterna 

är sängliggande på avdelning. Det är inte ovanligt att måltider intas i sängen när 

patienterna har svårt att komma upp och sitta i stolen. Deltagaren säger att det gäller 

att jobba tillsammans på avdelningen för att få patienterna mer aktiva genom att 

exempelvis få dem att gå upp och äta lunch i matsalen. Att byta miljö kan skapa 

motivation genom att patienten får lämna sin sal på avdelningen och träna på 

aktiviteter i en naturlig miljö där exempelvis ett träningsbadrum och kök kan 

användas. Att få träna på vardagliga aktiviteter i en reell miljö menar flera deltagare 

är mest effektivt eftersom det är i observationen som arbetsterapeuten kan se 

patientens svårigheter i aktivitetsutförandet och komma med tips och råd om 

energibesparande metoder.  

 

5.2.2 Hjälpmedel 

Deltagarna ger tips och råd om vilka hjälpmedel som kan vara användbara i hemmet 

för patienten. Hjälpmedel används för att kompensera nedsatt förmåga och underlätta 

aktivitetsutförandet och är en viktig del av de energibesparande metoderna. En av 

deltagarna uppger att ett utprovningsbadrum används där patienten har möjlighet att 

titta på och prova olika hjälpmedel, exempelvis hur det känns att sitta på en badbräda 

eller i en arbetsstol. Arbetsterapeuten ansvarar för utprovning och uppföljning av 

hjälpmedel. En deltagare förskriver hjälpmedel så att patienterna ska klara första 

veckan hemma efter sjukhusvistelsen. Därefter tar distriktarbetsterapeuten över. Vid 

utlämningen av hjälpmedel lärs olika strategier ut för att optimera och underlätta 

aktivitetsutförandet. Arbetsterapeuterna menar att hjälpmedel syftar till att minska 

andfåddhet och ansträngningsgrad i patientens vardag.  

 

”…Alltså det är ju att pröva att utföra de här dagliga aktiviteterna rent reellt i en 

reell situation alltså. Att gå ut till badrummet, att gå till köket eller åka rullstol alltså. 

Man får pröva att göra aktiviteten och sen tillhandahåller vi ju hjälpmedel då och vi 

beskriver hur man utför aktiviteten med så lite energi som möjligt med vilka 

hjälpmedel man kan använda för att det inte ska bli så ansträngande…” 

 

 

Andra användbara hjälpmedel är bland annat strumppådragare, duschpall och 

badbräda. Flera deltagare menar att ett av de viktigaste hjälpmedlen är ett elektriskt 

ryggstöd till sängen då patienterna har svårt att ligga plant på grund av slembildning 

vilket påverkar andningen negativt. Genom att installera ett elryggstöd kan patienten 

sova bättre vilket resulterar i mer energi till aktiviteter på dagen.  

 

5.2.3 Anhöriga 

Deltagarna är överens om att patientens anhöriga kan utgöra ett viktigt stöd i 

sjukdomsförloppet genom att de får kunskap om sjukdomen och energibesparande 

metoder. I första hand får patienten ta del av de energibesparande metoderna men 

arbetsterapeuten informerar även anhöriga om den begränsade energin eftersom KOL 

är en dold sjukdom som inte syns på utsidan. Flera deltagare pratar om att det många 

gånger handlar om att förklara och försvara patientens nedsatta ork för omgivningen.  
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” …Det är ju patienten själv… I första hand. Och sen så är det ju då anhöriga. Alltså 

vi informerar anhöriga så långt det går eftersom den här begränsade energin är ju en 

åkomma som alltså inte syns på patienten… Utan, alltså man måste förklara för 

omgivningen och ibland är det även personal...” 

 

Hur mycket information som delges till anhöriga varierar mellan deltagarna. Anhöriga 

blir inbjudna till olika informationsträffar och avslutningar på KOL-skolan för att få 

ta del av information. De flesta av deltagarna uppger att anhöriga är välkomna att ta 

del av information om energibesparande metoder i såväl KOL-skolan som på 

avdelning, men uppger även att de sällan träffar någon anhörig. Flera av deltagarna 

nämner att detta kan bero på att patienten inte har någon anhörig. En av deltagarna 

betonar vikten av anhörigas delaktighet i framförallt andningstekniker så att de kan 

hjälpa och vägleda patienten vid andningspanik. Detta kan göra att patienten kan 

känna trygghet. Två av deltagarna försöker involvera anhöriga under hela 

rehabiliteringen medan en annan deltagare ger ut information om anhöriga visar 

intresse. En deltagare förklarar att mycket information till anhöriga handlar om att 

motivera dem till att inte ta över aktiviteter för att vara snälla, utan att låta patienten 

vara självständig i prioriterade aktiviteter.  

 

5.3 Personliga faktorer 

Det är viktigt att patienten är motiverad och införstådd med vad det innebär att leva 

med KOL. Arbetsterapeutens roll är att stötta, instruera och anpassa aktiviteter efter 

patientens önskemål och motivation. Deltagarna menar att en person som inte är 

motiverad att förändra sin livsstil samt sina vanor och roller har svårt att se hur 

energibesparande metoder kan underlätta i vardagliga aktiviteter.  

 

5.3.1 Motivation 

De flesta deltagare anser att många patienter är lätta att motivera till att använda 

energibesparande metoder samt att bli delaktig i sin rehabilitering. Arbetsterapeuten 

informerar om energibesparande metoder och hur dessa metoder kan hjälpa patienten 

att orka genomföra aktiviteter och ha energi över. En deltagare använder sig av olika 

instrument under aktivitetsutförandet som påvisar minskad andfåddhet vid 

användning av energibesparande metoder. De instrument som nämns är pulsoximeter 

och Borg-skalan.  

 

”...Poxen är ju dels att man ser att den inte sjunker den ger ju feed-back på att det 

fungerar med andningsteknik och sen… ja vi har ju lite koll på patienten helt enkelt, 

vad som händer när dom rör sig...” 

 

En deltagare anser att en del patienter kan vara svåra att motivera till en förändring i 

deras vardag när det gäller att planera och organisera sitt sätt att arbeta. Det handlar 

om att förändra sin livsstil och bryta ett mönster genom att skapa nya vanor och 

rutiner vilket kan vara besvärligt för den omotiverade patienten. En annan deltagare 

nämner att KOL är en sjukdom som allvarligt påverkar orken och uthålligheten vilket 

leder till att de flesta patienter är lätta motivera och är tacksamma för den hjälp som 

erbjuds. Det förkommer att patienter efterfrågar metoder som leder till minskad 

andfåddhet och tillgång till mer energi. Den främsta motivationen för patienten är 

ökad livskvalitet och självständighet.  

 



 17 

5.3.2 Subjektiv upplevelse 

Samtliga deltagare uppger att de inte använder något mätinstrument vid utvärdering 

eller uppföljning. Istället baseras detta på patientens egen upplevelse av användandet 

av energibesparande metoder. I samtal med patienten frågar arbetsterapeuten 

patienten om hur de anser att användandet av hjälpmedel, andningsteknik och andra 

strategier fungerar i deras vardag. Några deltagare nämner att deras erfarenhet ger en 

vägledning om vad patienter har svårigheter med och vad patienterna upplever som 

användbara metoder för att underlätta aktivitetsutförandet. En arbetsterapeut berättar 

att det inte finns någon evidens kring utvärdering av energibesparande metoder som 

enskild intervention, utan att det är en del i ett rehabiliteringsprogram. Flera deltagare 

är eniga om att det behövs ett formulär där patienten får utvärdera effekten av 

energibesparande metoder. Målet med utvärdering är att patienten upplever en bättre 

livskvalitet.  

 

5.4 Tema – Att möjliggöra aktivitet 

Det tema som växte fram vid analysen av datamaterialet och som löpt som en röd tråd 

genom varje intervju är att det finns olika sätt att möjliggöra aktivitet. Genom att 

patienten får verktyg i form av hjälpmedel samt information, instruktion och träning i 

energibesparande metoder ges bättre förutsättningar att kunna bli mer självständig i de 

aktiviteter som prioriteras och är meningsfulla. På detta sätt ökar möjligheten att 

patienten upplever en förhöjd livskvalitet. För att möjliggöra aktivitet är det viktigt att 

arbetsterapeuten samarbetar med andra professioner för att ge patienten bästa 

tänkbara rehabilitering. I strävan mot ökad livskvalitet har arbetsterapeuten en viktig 

roll i att motivera patienten att bibehålla sin aktivitetsförmåga genom att ändra sitt sätt 

att utföra aktiviteter.  

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka på vilket sätt och i vilket syfte arbetsterapeuter 

använder sig av energibesparande metoder som åtgärd för personer med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom. Resultatet som framkom i analysen av materialet svarade på 

syftet med studien. Vi uppfattar det som att kunskapen om energibesparande metoder 

var av samma karaktär oavsett hur länge arbetsterapeuterna arbetat med personer med 

KOL. Däremot kunde de arbetsterapeuter som varit verksamma under en längre tid 

lita mer till sin erfarenhet gällande patienternas svårigheter och upplevelser av 

energibesparande metoder. Eftersom de energibesparande metoder som 

arbetsterapeuterna använder var jämförbara oavsett examensår och 

arbetslivserfarenhet kan resultatet tänkas vara överförbart (31) till övriga 

verksamheter i Sverige som arbetar med KOL-rehabilitering.  

 

KOL-rehabilitering har en bevisad positiv effekt för personer med KOL i form av 

minskade vårdtider, förbättrad aktivitetsförmåga samt ökad livskvalitet (9, 34). Flera 

av deltagarna uppgav att de erbjöd KOL-skola där patienterna får information om 

energibesparande metoder och ges möjlighet att träna praktiskt på strategier i olika 

vardagliga aktiviteter. Två av deltagarna berättade att de bedrev 

andningsträningsgrupper där patienterna får möjlighet att träna i aktivitet. Detta anser 

vi är intressant då det lyfter fram en variation i resultatet. Dessutom menar vi att 

denna form av rehabilitering borde erbjudas av fler verksamheter då det är högst 
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angeläget att personer med KOL får möjlighet att träna på andningsstrategier i 

kombination med aktiviteter som är meningsfulla för dem. Genom detta kan personen 

uppnå en bättre självkänsla, ökad livskvalitet samt ett större välmående.  

 

En av deltagarna uppgav att patienterna måste uppfylla vissa kriterier för att bli 

erbjuden att delta i KOL-skolan. Däremot framkom ingen information om kriterier 

gällande gruppernas sammansättning. Vi tror att homogena grupper ger bäst resultat i 

rehabiliteringen där patienterna är i samma stadie i sjukdomen. I en gruppaktivitet bör 

medlemmarna ha liknande målsättning, ambitionsnivå och diagnos samt samma 

karaktär av behandling för att stärka motivationen till fortsatt rehabilitering (35, 36). 

Vi tror att det med blandade grupper finns en risk att motivationen avtar hos patienter 

som nyss fått sin diagnos då de träffar patienter som är i ett senare stadium av 

sjukdomen där exempelvis en kontinuerlig syrgasbehandling kan förekomma.  

 

Några deltagare nämner att patienten kan ha svårt att ändra sina roller, vanor och sin 

livssituation då motivation saknas. En deltagare nämner att dessa patienter är svåra att 

motivera till att använda energibesparande metoder. Vidare menar deltagaren att vid 

utbildning av energibesparande metoder är det viktigt att arbetsterapeuten är 

medveten om att vissa patienter är svårare att motivera. En deltagare nämner att det är 

användbart med objektiva mätinstrument som kan påvisa effekten av 

energibesparingen. Detta anser även vi är användbart både vid inlärningen och vid 

utvärderingen av de energibesparande interventionerna. Genom detta tror vi att 

arbetsterapeuten kan hjälpa patienten att öka motivationen till att ändra sin livsstil 

vilket på sikt kan hjälpa patienten att förändra sina vanor och rutiner. Larsson (13) 

menar att ändra invanda rutiner och vanor tar tid. Det är viktigt att patienten har 

tålamod och är medveten om att en förändring är nödvändig för att klara vardagen.  

 

Kielhofner (8) beskriver att aktivitet innefattas av personlig vård, arbete, lek och 

fritid. Deltagarna uppger att aktiviteter som tränas i KOL-skolan och på avdelning 

främst faller inom ramen för personlig vård och hushållsaktiviteter. Detta kan bero på 

att sjukhusen inte har möjlighet att erbjuda andra aktiviteter samt att patientens 

vårdtid är begränsad. Författarna tror att aktiviteter som patienten själv väljer borde 

variera mer mellan varje individ och även innefatta fritidsaktiviteter. Vi anser även att 

några träningstillfällen bör förläggas till patientens hem. Detta ger möjlighet att utföra 

aktiviteter i en reell miljö med patientens egna redskap samt bättre förutsättning att 

träna på fritidsaktiviteter.  

 

Genom att arbetsterapeuterna använder sig av energibesparande metoder för personer 

med KOL underlättas och möjliggörs aktivitet. Personen får lära sig att hantera 

mängden energi som används vid aktivitetsutförandet vilket medför att andfåddheten 

och ansträngningsgraden minskar. Deltagarna är överens om att de energibesparande 

metoderna som arbetsterapeuterna lär ut syftar till att hjälpa patienten att utföra 

aktiviteter på ett mindre energikrävande sätt än tidigare. Enligt Lorenzi (22) och 

Norweg (24) kan detta medföra att personen orkar utöva fler prioriterade aktiviteter 

under dagen vilket kan bidra till ökad självständighet och en upplevd känsla av 

förbättrad livskvalitet. Vi anser att fler arbetsterapeuter behövs inom KOL-

rehabilitering, men även att andra professioner i vårdkedjan får ökad kunskap om 

nyttan med energibesparande metoder.  
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Townsend et al (2) säger att det krävs ett samspel mellan individen, aktiviteten, och 

den omgivande miljön för att kunna utföra en aktivitet. För en person med KOL 

påverkas förmågan att utföra aktiviteter negativt. I detta sammanhang uppger 

deltagarna att miljön bör anpassas för att underlätta aktivitetsutförandet genom 

bostadsanpassning och förskrivning av hjälpmedel. Deltagarna nämner flera olika 

hjälpmedel och uppger att ett elektriskt ryggstöd till sängen är ett viktigt och 

användbart hjälpmedel då patienten självständigt kan ställa in lämplig höjd på 

sängryggen. Eftersom individens symtom kan variera under dygnet kan ett steglöst, 

ställbart sängryggstöd underlätta patientens liggposition genom att slemproduktionen 

minimeras vilket i sin tur påverkar patientens sömn positivt (13). Individens symtom 

kan variera under ett dygn vilket gör att personen kan behöva ställa in ryggstödet 

olika under dagen.  

 

Det är viktigt att anhöriga är delaktiga i patientens rehabilitering då de kan bistå med 

uppmuntran och är en viktig resurs i vardagen (37). Arbetsterapeuterna uppger att de 

sällan träffar någon anhörig, varken i KOL-skolan eller på vårdavdelningen. Detta tror 

vi kan bero på att deltagarnas arbetsdag slutar när anhöriga har möjlighet att besöka 

patienten. En annan aspekt som deltagarna nämner är att det kan bero på att 

patienterna kanske inte har någon anhörig. Vi funderar över om teamet runt patienten 

bör ha mera flexibla arbetstider och eventuellt senarelägga sin arbetstid en dag i 

veckan för att öka möjligheten att träffa anhöriga. För patienter utan anhöriga kan det 

vara av vikt att försöka involvera någon annan person i patientens omgivning i 

rehabiliteringsprocessen för att få ett socialt stöd i vardagen. För människor som 

drabbas av KOL är det viktigt med trygghet och social gemenskap (13). Författarna 

anser att patientföreningen kan vara en resurs i den pågående rehabiliteringen då den 

ökar möjligheten till socialt stöd och nätverk. Larsson (13) menar att 

patientföreningen kan vara av betydelse för personer med KOL genom att träffa andra 

i samma situation, både som anhörig och patient.  

 

Enligt Bergbom et al (10), Larsson (13) och SLMF (26) innefattas energibesparande 

metoder bland annat av arbetsförenkling och ergonomi. Vi har reflekterat över att det 

deltagarna har beskrivit gällande deras arbetssätt till personer med KOL stämmer 

överens med det litteraturen säger om energibesparande metoder (26). Vi tycker det är 

intressant att alla deltagare använder likvärdiga tillvägagångssätt oavsett vilken klinik 

de arbetar på. Detta anser vi höjer kvaliteten på arbetsterapi som profession samt 

styrker överförbarheten till andra verksamheter som möter patienter med KOL. 

Effekten av arbetsterapi i KOL-rehabiliteringen är bevisat god (9, 22) och av den 

anledningen anser vi att arbetsterapeuten bör inneha en självklar roll i 

rehabiliteringsteamet för patienter med KOL.  

 

Flera deltagare uppgav under intervjuerna att energibesparande metoder används till 

patienter med andra diagnoser. Detta togs inte upp i resultatet då det inte svarar på 

vårt syfte. Däremot tycker vi att det är en viktig kunskap att belysa då dessa metoder 

kan tillämpas till flera diagnoser än KOL.  

 

6.2 Metoddiskussion 

För att kunna besvara studiens syfte valde författarna att genomföra semistrukturerade 

intervjuer med kvalitativ ansats (29). För att genomföra semistrukturerade intervjuer 

ställs stora krav på personen som genomför intervjun. Det krävs dels kunskap om 



 20 

intervjuteknik, dels förmåga att analysera det som sägs, samt att kunna formulera 

följdfrågor under intervjuns gång (29). Detta är faktorer som kan ha påverkat det 

resultat som framkommit då författarna kan sägas vara orutinerade på området. På 

grund av att vår förmåga att ställa relevanta följdfrågor var begränsad gav de första 

intervjuerna inte samma fylliga svar som de efterkommande. Vid en telefonintervju 

förloras den visuella kontakten som inbjuder till ett omedvetet samspel med 

kroppsspråk och ögonkontakt. Långa pauser upplevdes stressande av författarna på 

grund av rädsla att förlora interaktionen med deltagaren i konversationen. Detta kan 

vara faktorer som påverkar längden på intervjuerna (29). Däremot anser vi att 

resultatet som framkom inte hade blivit annorlunda vid en intervju öga mot öga med 

deltagaren.  

 

Sju arbetsterapeuter som alla arbetade med personer med KOL deltog i studien. 

Deltagarna var verksamma inom lungkliniker eller lungmottagningar i olika delar av 

Sverige. Författarna ansåg att detta gav möjlighet till en variation av svar som 

underlag till resultatet. Enligt information från en arbetsterapeut som har kännedom 

om området är antalet arbetsterapeuter som arbetar med KOL-rehabilitering 

begränsat. Detta försvårade därmed möjligheten för författarna att få kontakt med 

yrkesverksamma arbetsterapeuter inom området. Att intervjuerna genomfördes över 

telefon upplevdes av några deltagare som positivt då det sparade tid i förhållande till 

en intervju på deras arbetsplats. Detta var även ekonomiskt lönsamt och 

tidsbesparande för författarna då den geografiska spridningen av deltagarna var stor. 

 

Ett slutdatum för intresseanmälan till studien resulterade i en snabb kontakt med 

deltagare. När tid för intervjuerna bokades skickades en del av vår intervjuguide ut till 

deltagarna för att förbereda dem på vilka områden vi ville beröra. Detta medförde att 

spontana svar uteblev då deltagarna haft tid att förbereda sig. Vi anser dock att detta 

inte påverkat resultatet negativt. Författarna ansåg att deltagarna var väl insatta i 

studiens forskningsetiska aspekter vilket bidrog till att vi inte tyckte det behövdes 

något skriftligt medgivande till deltagande i studien. 

 

En intervjuguide användes som ett stöd under intervjun vilket borde styrka resultatet 

och trovärdigheten i studien då samma frågor ställdes vid varje intervjutillfälle (29). 

Författarna genomförde ingen provintervju innan första intervjun bokades. Vi är 

medvetna om att detta kunde ha bidragit till att intervjuguiden kunnat korrigeras innan 

fler intervjuer genomförts samt att vår intervjuteknik fått en chans att övas upp. När 

tre intervjuer var genomförda omformulerades en fråga i intervjuguiden för att 

förtydliga dess innebörd. Vi anser att denna korrigering inte har påverkat resultatet. 

Under analysarbetet har författarna avidentifierat och kodat varje intervju samt använt 

citat från intervjuerna för att öka trovärdigheten i studien.   

 

För att få en fördjupad förståelse om hur arbetsterapeuter använder sig av 

energibesparande metoder anser författarna att en kvalitativ ansats är nödvändig. En 

annan anledning till att en kvalitativ studie genomförts var för att vi ville ta reda på 

arbetsterapeuternas egen upplevelse av hur de använder energibesparande metoder för 

personer med KOL. Då information om arbetsterapeuters användning av 

energibesparande metoder är svag upplevde författarna att det inte fanns underlag att 

genomföra en enkätstudie med kvantitativ ansats. Hade en enkätstudie valts hade 

författarna varit tvungna att omformulera studien syfte då svaren från deltagarna inte 

hade gett samma fylliga svar som vid en kvalitativ studie. Ett annat perspektiv i 
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studien hade kunnat vara att ta upp patientens upplevelser av energibesparande 

metoder, vilket kan ligga till grund för en ny studie inom området. 

7. Slutsats 
I denna studie användes energibesparande metoder av samtliga arbetsterapeuter som 

deltog. Arbetsterapeuterna utbildar patienterna både individuellt och i grupp. Detta 

utförs på slutenvårdsavdelning samt i KOL-skola och i andningsträningsgrupper inom 

öppenvården. Arbetsterapeuten instruerar, informerar och tränar patienten i 

energibesparande metoder. Resultatet påvisar att arbetsterapeuten möjliggör aktivitet 

med dessa metoder. Målet med energibesparande metoder är att patienten ska lära sig 

hushålla med sin energi, bli mer delaktig och självständig i prioriterade aktiviteter 

samt få en förbättrad känsla av livskvalitet. Författarna menar att mer kvantitativ 

forskning behövs angående utvärdering av energibesparande metoder som enskild 

intervention.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Muntlig information till deltagaren innan intervjun 
Personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

Frivillighet - rätt att avbryta under intervjun, samt behöver ej svara på alla frågor.  

Intervjun kommer att bandas med ditt samtycke. Bandat material kommer att förstöras 

efter godkänd uppsats. 

Längd på intervju ca 30 min. 

Syftet med studien. 

Den godkända studien och resultatet läggs upp i DiVA - elektronisk publicering av 

uppsatser. 

Några frågor innan vi börjar? 

Här börjar intervjun och samtalet bandas 

 

Bakgrund om deltagaren 

 

- Ålder? 

- Kön? 

- Vilket år tog du din examen? 

- Hur länge har du arbetat som arbetsterapeut? 

- Har du någon utbildning utöver legitimerad arbetsterapeut?  

Kurser?  Magisterexamen?        Energibesparande arbetssätt? 

- Hur länge har du arbetat med personer med KOL? 

 

Energibesparande metoder 

- Hur lär Ni ut energibesparande metoder till personer med KOL på Er arbetsplats? 

  Klinik eller hemmiljö? ( Instruktion, Information eller Träning? ) 

- Vid träning, vilka aktiviteter tränar man i så fall?  

   Utifrån patientens önskemål?   

- Ingår utbildningen i ett rehabprogram?  

  Får alla patienter ta del av detta? 

- Sker utbildningen individuellt eller i grupp?  

- Varför används energibesparande metoder?  

  Vad är målet? 

- Hur mycket information får anhöriga om energibesparande metoder?  

- Vem informerar/lär ut energibesparande metoder?   

  (sjukgymnast, arbetsterapeut eller sjuksköterska)  

- Hur möjliggör ni aktivitet för patienten?  

  Hur ser Ni på patientens omgivande miljö?  
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- Hur motiverar Ni användningen av energibesparande metoder för personen med 

  KOL? 

- Hur utvärderas effekten av energibesparande metoder? 

- Är det något ni vill tillägga? 

 

Inspelning avslutas. 

 

 

 

 

 

 


