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Sammanfattning    

KOL är en obotlig sjukdom som succesivt leder till försämrad lungfunktion. Majoriteten av de 

som blir sjuka bor i låginkomstländer, men även i Sverige räknar man med att ca en halv 

miljon människor lider av sjukdomen. I denna del av världen orsakas sjukdomen främst av 

tobaksrökning, vilket leder till känslor av skam och skuld hos den drabbade. Syftet med denna 

uppsats var att undersöka hur människor upplever livet med KOL. Metoden som användes var 

en litteraturstudie, baserad på 14 kvalitativa och två kvantitativa artiklar. I resultatet visas hur 

sjukdomens fysiska symptom har påverkan på människans livskvalitet, men även att de 

emotionella känslorna har en avgörande roll för hur livet och begränsningar kunde upplevas. 

Svårigheter sjukdomen medför kunde hanteras på olika sätt, både konstruktiva och 

destruktiva. Närstående och sjukvårdspersonal kunde vara betydelsefulla för hur dessa 

människor såg på sig själva och för hur väl de lyckades i sina hälsoprocesser. I diskussionen 

behandlas hur familjerelationen påverkas i närvaro av sjukdom och hur personer i vården av 

dessa patienter kan bidra med stöd, för att på så sätt lindra lidande, förebygga ytterligare 

ohälsa samt att sträva efter hälsa och välbefinnande. Kunskap om ämnet är en förutsättning 

för detta, och genom ökad kunskap skulle sjukdomen och dess negativa konsekvenser för 

enskilda människor och samhället minska. 

 

 

Nyckelord:  Kronisk obstruktiv lungsjukdom, dyspné, upplevelse, skuld, skam, rökning, hälsa, 

ohälsa.  
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INLEDNING 

Idag beräknas ca 500 000 svenskar lida av kronisk obstruktiv lungsjukdom och varje år dör 

närmare 3000 svenskar av sjukdomen. Det är en sjukdom som utvecklas långsamt. I början 

kan besvären vara lindriga, men när sjukdomen förvärras kan patienterna ha svårt att klara av 

vardagen som de är vana vid. Patienten blir fysiskt begränsad och detta kan leda till social 

isolering. Andnöd och ökad infektionskänslighet bidrar till ökad oro och ångestkänslor. I nio 

utav tio fall orsakas sjukdomen av rökning. Då rökning ses som ett livsstilsval upplever 

patienter känslor av skam och skuld, vilket leder till ett ökat lidande. Vi har under tiden som 

sjuksköterskestudenter förstått att KOL drabbar människor både kroppsligt och emotionellt. 

Då vi som sjuksköterskor kommer möta denna patientgrupp inom de flesta vårdinrättningar är 

det viktigt att vi har god kunskap och förståelse för vad sjukdomen innebär för människan 

som helhet, så att vi ska kunna bemöta och stödja dessa patienter på bästa sätt. 

 

 

BAKGRUND 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk sjukdom i luftvägar och lungor 

som leder till en kronisk luftvägsobstruktion. Denna luftvägsobstruktion orsakas till en del av 

inflammatoriska förändringar av bronkiolerna; bronkiolit. En annan del är bildningen av 

emfysem, där inflammation har lett till att lungvävnad brutits ned och bildat hålrum 

(Läkemedelsverket 2015, s. 1). 

 

Den huvudsakliga orsaken till KOL är tobaksrökning. Detta ser dock inte lika ut världen över, 

utan i låginkomstländer kan en annan orsak vara att man eldar med biobränslen inomhus.  Ett 

exempel kan vara när man lagar mat över öppen eld, andas in skadliga partiklar och på det 

sättet skadar lungorna. I dessa länder orsakar dålig inomhusmiljö fler fall av KOL än vad 

rökning gör (WHO 2017a). WHO uppskattar att under 2015 dog tre miljoner människor av 

KOL, detta innebär ca 5% av alla dödsfall under året. Över 90 % av alla KOL-orsakade 

dödsfall sker i låginkomstländer (WHO 2016). På grund av användning av olika 

diagnoskriterier skiljer sig siffrorna på hur många personer i Sverige som lider av KOL. De 

populationsstudier som gjorts får fram siffror mellan 400 000 och 700 000 personer. Ca 3000 

personer dör av sjukdomen varje år. Förekomsten ökar med stigande ålder. Det är ovanligt att 

personer insjuknar före 40 års ålder. Prevalensen är i dagsläget lika mellan män och kvinnor, 

men man kan se en ökning av dödligheten bland kvinnor (Läkemedelsverket 2015, s. 1). 

 

Sjukdomen utvecklas långsamt. Obstruktionen och nedbrytning av lungvävnaden märks oftast 

inte av förrän efter decennier. Tidiga symptom som hosta och slemmiga upphostningar tolkas 

ofta som ”rökhosta” (Hjärt- och lungfonden 2014, s. 10). KOL är en allvarlig sjukdom med 

stor inverkan på fysisk kapacitet och livskvalitet, och risken för förtida död är stor. Det är 

därför av stor vikt att dessa personer blir tidigt diagnosticerade, man vet att det idag finns 

många människor som lider av KOL utan att veta om det. Genom att utföra en spirometri, en 

mätning av lungfunktionen får man information om en person drabbats av KOL, även i vilket 

stadie av sjukdomen personen i så fall befinner sig i (Socialstyrelsen 2015, s. 28).  

 

Enligt Hjärt- och lungfonden (2014, s. 19) är allmänna råd om miljö, motion, nutrition och 

vaccination av stor vikt beträffande att minska risken för allvarliga komplikationer. Dock 

anses den allra viktigaste faktorn vara att sluta röka. Fortsatt rökning kan leda till snabbare 
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försämring och svårare symtom jämfört med hos de som inte röker. Det är den enda åtgärden 

som kan bromsa försämringen av sjukdomen och av lungfunktionen över tid. Studier visar 

dock att många fortsätter röka, inte heller alla patienter erbjuds stöd till rökavvänjning av 

hälso- och sjukvården. Detta kan bero på hur vårdens resurser fördelas och på 

vårdpersonalens kompetens gällande lyckad rökavvänjning (Socialstyrelsen 2015, ss. 32-33). 

Inga av de farmakologiska behandlingar som finns har visat sig ha effekt på den långsiktiga 

försämring av lungfunktionen som kännetecknar KOL, därför används medicinering i 

symptomlindrande syfte och för att minska risken för komplikationer (WHO 2017b). 

 

Dyspné 

De symtom som ger mest påverkan på den KOL-sjuka personens liv är andnöd och 

andfåddhet, vilket i denna uppsats benämns som dyspné. Enligt Ekström (2016) är dyspné den 

enskilda människans upplevelse av andningsbesvär. Dyspné är svår att förstå då den är en 

subjektiv upplevelse. Upplevelsen påverkas av en rad andra symtom och känslor vilket gör 

den invecklad att beskriva. Dyspnén kan dyka upp utan förklaring och sedan försvinna lika 

oförklarligt (Gysels & Higginson 2008). 

 

Ensamhet och Isolering 

Sjukdomen påverkar inte bara patienten vid fysisk ansträngning, utan har också negativ 

inverkan på de sociala relationerna (Wilson, Elborn & Fitzsimons 2010). Därför är det viktigt 

att vårdpersonal har ett förhållningssätt där man ser och är öppen för patientens livsvärld och 

många gånger komplexa uppfattning av sin verklighet. Den levda erfarenheten en människa 

bär förtjänar att bli bejakad och bekräftad för att inte riskera att detaljer som är viktiga i 

människans livsvärld lämnas utanför (Dahlberg & Segesten 2010, s. 154). Lidande är en unik 

del av människans liv. Det är något som är i relation till personens egen upplevelse av sin 

situation och kan ej tas ur kontext. Lidande kan beskrivas som något som hotar eller kränker 

och ger en känsla av kontrollförlust. Detta går inte alltid att lindra, men för att åtminstone ha 

en chans måste lidandet bekräftas. På så sätt underlättas människans möjligheter att försonas 

med sitt lidande och att omvärdera sin situation (Svensk sjuksköterskeförening 2016, s. 7). 

 

Ensamhet beskrivs inom vårdvetenskapen som saknaden av gemenskap och sammanhang 

med andra människor. Ensamhet är en känsla som uppstår när personer som är viktiga för 

personen är frånvarande och personen inte upplever sig ingå i ett sammanhang. Det behöver 

dock inte vara så att personer är frånvarande för att en individ ska känna sig ensam utan 

individen i fråga kan vara bland mycket folk, men ändå känna ensamhet då ingen samhörighet 

finns. Ensamhet kopplas även till andra känslor så som identitet och självkänsla. Dessa 

känslor stärks då en person känner en gemenskap med individer som är viktiga för denne 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 90-91). Många personer med KOL isolerar sig. De vågar inte 

delta i sociala sammanhang och aktiviteter av rädsla för försämring. Då exacerbationer av 

KOL bidrar till en ökad sjukdomsutveckling är det förståeligt att många av dessa patienter 

oroar sig för infektioner som orsakar dessa försämringar. Det kan också vara av rädsla för att 

få andnöd om krafterna tar slut, som man avstår från att delta (Hjärt- och lungfonden 2014, ss. 

16-17, 30-32). Beroende på sjukdomens svårighetsgrad kan vissa patienter i vila vara tillsynes 

opåverkade. Detta kan snabbt ändras då även en lättare utmaning kan leda till svår andnöd och 

ångest. Att behöva förklara för omgivningen om sjukdomen och vad den medför, motivera 

varför man deltar eller avstår från vissa sociala sammankomster eller aktiviteter, upplever en 

del patienter med KOL tar så mycket energi att dom hellre håller sig för sig själva (Askov 

Mousing & Lomborg 2012). 
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Skuld och Skam 

Känslan av skuld och skam kan prägla lidandet på olika sätt. Förmågan att känna skam är en 

del av vår mänsklighet, och fyller i grunden en överlevnadsfunktion. Den bidrar till att 

människor beter sig inom socialt accepterade gränser och främjar därför gemenskap med 

andra. Skamkänslan är dock konsekvensen av en skadad värdighet, och man vill dölja det som 

orsakar skam. Skamkänslor uppstår när människan upplever att hen riskerar att tappa kontakt 

med människor som är betydelsefulla för oss (Wiklund 2003, ss. 111-113). Personer med 

KOL har i Gysels och Higginsons (2008) studie uppgett att andfåddhet kunde upplevas som 

någonting skamligt, beroende på hur omgivningen reagerade på detta. De sociala relationerna 

var avgörande för hur personerna upplevde andfåddheten, och negativa reaktioner från 

omgivningen så som ogillande var stigmatiserande. I Halding, Heggdal och Wahls (2011) 

studie framkommer att patienter med KOL som fortfarande är rökare undvek att söka hjälp 

från sjukvården för sina tilltagande besvär då de var rädda för stigmatiseringen i att bli 

anklagad för att själv ha förvållat sitt tillstånd.  

 

Hälsa och välbefinnande, den autonoma människan.  

Hälsa handlar om ett större sammanhang än bara sjukdom, vård och behandling. Det handlar 

om vad människor själva kan göra för att må bra och hur personer kan genomföra aktiviteter 

de själva upplever är givande trots sjukdom (Dahlberg & Segesten 2010, s. 220). Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 181) är det självklart att vårdandet skall bekämpa sjukdom 

och ohälsa, dock måste syftet vara att patienternas egna livskraft skall stärkas till den grad att 

de själva kan ta kontrollen över sin situation och ta tillbaka sitt balanserade leverne.  

 

Svensk sjuksköterskeförening (2016, ss. 10-11) skriver i sin värdegrund att sjuksköterskor 

skall respektera alla människors värdighet, och deras rätt till att formulera villkor för ett 

meningsfullt liv. Man har som människa rätt till sina egna upplevelser och att fatta beslut 

kring sitt egna liv. Enligt Birkler (2007, s. 146) är en förutsättning för att själv kunna fatta 

adekvata beslut att man besitter kunskapen och har information om konsekvenserna av sitt 

beslut. Att skapa förutsättning för ett autonomt val blir således sjuksköterskans uppgift i mötet 

med dessa patienter (Birkler 2007, s. 146). Enligt Wilson, Elborn och Fitzsimons (2010) finns 

det många patienter med KOL som väljer att inte sluta röka. Deras upplevelse är att rökningen 

tillför mer i deras liv än vinsterna med att sluta röka kan göra. Det är deras val och de är 

tillfreds med beslutet och har således försonats med tanken på att det kan leda till försämrad 

hälsa och förtida död. Svensk sjuksköterskeförening (2016 s. 11) skriver att man som 

människa har rätt till hänsyn för sitt självbestämmande. Autonomi innebär att man skall ha 

möjlighet att själv fatta beslut som rör ens egen livssituation, och detta skall respekteras. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Många människor lider av KOL, och dessa människor behöver mycket hjälp av sjukvården. 

Det är en sjukdom som påverkar både kropp och själ då upplevelsen av att ej få luft 

konsumerar mycket energi och bidrar till frustration och ångest. Symptomen leder till trötthet 

och känslor av hopplöshet då patienterna ej orkar leva som innan sjukdomen bröt ut. Brist på 

ork att genomföra aktiviteter och social samvaro kan leda till upplevd ensamhet och isolering. 

Förändringar av sådana slag kan vara svåra att acceptera och kan leda till psykisk ohälsa och 

sänkt livskvalitet.  
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Genom kunskap om hur sjukdomen påverkar patienternas livsvärld och hur patienterna 

upplever detta kan utformningen av vården förbättras. Vården kan formas på sådant sätt att 

den möter dessa patienters och deras närståendes behov av stöd och information. Om dessa 

behov inte tillgodoses i mötet med vården kan detta leda till negativa konsekvenser och skapa 

vårdlidande. Det finns dessutom en stigmatisering av sjukdomen då den av samhället ses som 

en självförvållad livsstilssjukdom. Det är viktigt att dessa patienter inte skuldbeläggs av 

sjukvårdspersonal, utan bemöts med kunskap, empati och förståelse på ett sådant sätt som 

främjar hälsa och motiverar till livsstilsförändringar på ett följsamt sätt.  

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva patienters upplevelser av att leva med KOL. 

 

METOD 

Litteratursökning 

Denna uppsats är en litteraturöversikt utförd utifrån Fribergs (2012) modell. Genom att utföra 

en bred sökning och en bred analys kan kunskapsläget av det undersökta området 

sammanställas (Segesten 2012, s. 100). Valet av metod grundar sig i författarnas avsikt att 

beskriva ett forskningsområde och innebär att författarna granskar samt sammanställer 

resultat från ett antal publicerade vetenskapliga artiklar, vilket slutligen leder till en 

översiktlig beskrivning av forskningsfrågan (Friberg 2012, s. 134).  

 

Författarna använde sig av databaserna Cinahl och PubMed. Det är välkända internationella 

databaser med forskningsartiklar om vård, hälsa och biomedicin.  

Sökringen började i Cinahl. Sökningen avgränsades till artiklar från år 2007 och fram till 

2017, och som var skrivna på ett språk båda författarna behärskar, svenska och engelska, samt 

att artiklarna skulle vara peer-reviewed. Sökningen inleddes med ordet COPD och sedan lades 

även utskriften av alla ord i förkortningen till. COPD OR Chronic obstructive pulmonary 

disease och fick då fram 12,221 artiklar. Då det är patienterna som står i författarnas fokus 

lades Patients till. Antalet artiklar blev då 2,302. Då syftet är vårdvetenskapligt och ur ett 

patientperspektiv lade vi till ordet Experienc* och fick då 266 träffar. Författarna lade även 

till söktermen Qualitative och fick då fram 82 träffar. Titlarna lästes sedan igenom, och 

abstract på de artiklar som verkade svara på syftet, 25 artiklar valdes ut till ett första urval. 

Efter detta byttes ordet Qualitative mot ordet Quality of life och det resulterade i 74 träffar. 

Träfflistan hanterades på samma sätt som vid föregående sökning och 5 artiklar valdes till ett 

första urval. Totalt blev detta 30 artiklar, varav 15 sållades bort vid ett andra urval, då dom 

vid genomläsningen visade sig vara oväsentliga för det författarna vill beskriva. Efter detta 

återstod 15 artiklar som är med i dataanalysen. Sedan gjordes en sökning i PubMed, med 

sökorden COPD OR Chronic obstructive pulmonary disease, Patients, Experienc* och 

Quality of life. Sökfiltren Clinical study, Engelska och max 10 år gamla artiklar valdes. 

Resultatet av sökningen blev 56 artiklar. Från denna databas valdes ytterligare 1 artikel till 

dataanalysen (Bilaga 1). 

Dataanalys 

De utvalda artiklarna lästes igenom noggrant flera gånger enskilt av båda författarna, för att 

sedan gemensamt komma till en slutsats. Friberg (2012 s. 140) menar att genom att läsa 

artiklarna flera gånger kan läsaren bättre förstå helheten. Analys av texten gjordes för att 

upptäcka mönster och för att säkerställa att syftet med litteraturstudien besvaras. Studierna 
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jämfördes vad det gäller likheter och skillnader i utgångspunkter, metoder, analyser, syften 

och resultat (Bilaga 2). Nästa steg var att göra en datareduktion, alltså sortera ut textinnehåll i 

artiklarnas resultatdel som svarar an till uppsatsens syfte och utifrån det skapa meningsenheter 

(Friberg 2012 ss. 140-141). Enheterna skrevs om så att de viktigaste delarna bevarades. 

Meningsenheterna jämfördes sedan igen för att kunna lyfta fram teman och dra slutsatser. 

Detta resulterade i tre teman; ”Dyspne framkallar ångest”, ”De förändrade livsvillkoren” och 

”Relationen till tobaksrökning och stigmat”. Även tre subteman kom fram; ”Förnekelse”, 

”Negativa förändringar” och ”Strategier”. 

 

RESULTAT 

Dyspné framkallar ångest 

Patienterna upplevde att när sjukdomen först började visa symptom, var det dyspnén som kom 

smygande. I början var symptomen av sådan art att de bara uppfattades av patienterna själva. 

Även i senare skeden av sjukdomen kunde symptomen i vila vara omärkbara för andra 

(Gysels & Higginson 2008). Patienter beskrev att det var när dyspnén började visa sig som de 

började ana att något var fel med deras hälsa. Dyspnén var i början dold, men ökade efterhand 

för att så småningom övergå till ett abrupt förvärrat tillstånd (Gysels & Higginson 2010). 

Många patienter beskriver att det sker en gradvis försämring över år, innan deras KOL ger 

några större problem. När sjukdomen förvärrats beskrivs dock dyspnén som skrämmande och 

känslomässigt upprörande (Hyde et.al. 2013). Patienter uttryckte känslor av klaustrofobiska 

slag, som att känna sig fångad eller kvävd, och dessa var ofta beskrivna i relation till deras 

förmåga att andas (Willgoss, Yohannes, Goldbart & Fatoye 2012). 

 

Patienter skildrade känslor av kontrollförlust i samband med plötsligt uppkommen dyspné 

(Kvangarsnes, Torheim, Hole och Öhlund 2013). Dyspné kunde leda till att patienter 

upplevde kraftig rädsla och intensiv ångest, vid dessa tillfällen kunde vissa patienter inte värja 

sig för dödsångest (Avsar & Kasikci 2010). Förekomst av ångest beskrevs som både ett 

symptom på, och en orsak till dyspné. För många patienter var dyspnén en trigger för ångest 

eller panik, speciellt under episoder av svårare grad. För andra var ångesten idiopatisk och 

kunde triggas igång av att känna sig obekväm socialt eller att känna sig generad. Vissa 

patienter hade andra specifika triggers, till exempel att förlägga medicinen. För dessa 

patienter var det de emotionella känslorna som skapar ångesten snarare än dyspnén (Willgoss 

et.al. 2012).  

 

Relationen mellan ångest och andning framställdes som en ond cirkel av många patienter. 

Den beskrevs som en nedåtgående spiral av eskalerande dyspné och ångest. Detta framkallade 

en rädsla på grund av dess förutsägbara men oberäkneliga natur. Skräcken och minnena av en 

ångestattack låg som en underliggande rädsla för att uppleva detta igen, detta kunde ibland 

trigga igång ytterligare ångest. Patienterna upplevde meta-oro, oro över oro som ibland ledde 

till ångestattack. Oron samt rädslan kunde vara begränsande för patienter, och kunde leda till 

att de blev bundna till hemmet (Willgoss et.al. 2012).  

 

Patienter berättade att planera väl var nyckeln till effektiv hantering av sjukdomens symtom 

och även ett verktyg för att förebygga förekomsten av ångest och panikattacker. Planeringen 

kunde vara effektiv och fungera bra, men kunde också orsaka en ökad oro och då även leda 

till förhöjda nivåer av ångest. Ångesten kunde i vissa fall hanteras med hjälp av 

andningsövningar, men andra patienter som inte kunde hantera detta lika bra beskrev sitt liv 

som en konstant kamp för att åstadkomma kontroll. De förklarade att panikångesten ledde till 



6 

 

känslor av sårbarhet och förlust av kroppslig kontroll i form av inkontinens och kraftiga 

svettningar. Patienterna hade medvetenhet kring dessa erfarenheter och oförmågan att hantera 

dem resulterade i hjälplöshet. Rädslan för att ångesten skulle ta över var hos vissa patienter 

övervägande och dessa patienter höll sig till hemmet i hopp att undvika ännu en panikattack 

(Willgoss et al. 2012).  

 

Smärta är ett symptom som inte nämns ofta i litteraturen kring KOL. I den kvantitativa 

studien av Borge, Wahl och Moum (2011) framkommer dock att så många som 72 % av 

patienterna led av smärta. Enligt Lohne et.al. (2010) led alla patienter i deras studie av 

frekvent måttlig till allvarlig grad av smärta. Den var främst lokaliserad till bröstkorgen, men 

förekom också nacke, rygg armar och höfter. Patienterna tyckte att smärtan var obegriplig och 

de flesta hade svårt att identifiera om smärtan var en orsak till eller en effekt av dyspné. 

Patienterna beskrev en rädsla för att smärtan skulle förvärras. Smärtan tillsammans med 

dyspnén skapade ångest, dödsrädsla och utmattning. Patienterna beskrev fatigue, 

insomningssvårigheter, social isolation, ensamhet, depression och förtvivlan. Dessa faktorer 

dränerade energi, och patienterna uttryckte att de ej har något liv, utan att de enbart existerar.  

   

Patienter som levde sina liv med svår ångest över liv och död, dyspné, smärta, sömnproblem, 

ensamhet och depression beskrev sina upplevelser av dessa multipla symptom som en ond 

cirkel, vilken behöver inkluderas i bilden för att kunna få förståelse för den totala upplevelsen 

av att leva med KOL (Lohne et.al. 2010). Sammanblandning och överlappning av symptom 

gjorde livet komplicerat. Då överlappandet kunde röra symtom av KOL såväl som 

biverkningar av mediciner blev dessa svåra att skilja på av patienterna. Förvirringen kunde 

skapa stress och leda till ökade nivåer av ångest (Willgoss et.al. 2012). Multipla symptom, 

speciellt smärtan och dyspnén förstärkte varann och resulterade över tid i en smärtsam 

fångenskap med allvarliga konsekvenser för livskvaliteten (Lohne et.al. 2010). 

 

Att leva med KOL medförde negativa effekter i det dagliga livet. Tröttheten gjorde att 

patienter kände sig som förändrade personer, och de uttryckte en önskan om att kunna göra 

mer i livet (Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz, & Marques 2014). Dyspné var det symptomet 

som störde mest i vardagslivet. På grund av dyspnén var patienterna tvungna att anpassa sig 

bättre, planera noggrannare och be familjemedlemmar om hjälp med saker och ting (Apps 

et.al. 2014). Många patienter uppgav att familjen var ett stort stöd, både på det praktiska och 

det känslomässiga planet. Dock var det en del patienter som uttryckte känslor av att det riktats 

ett överdrivet fokus på sjukdomen och hälsobeteende. Denna sortens stöd upplevdes som 

överbeskyddande (Gabriel et.al. 2014). 

 

Stödet från sjukvården uppfattades ibland som bristfälligt. Vissa patienter saknade 

information om sjukdomen och vad dom kunde förvänta sig av framtiden. De upplevde också 

brist på information kring hur de skulle hantera sin dyspné, vilket ledde till en känsla av 

osäkerhet (Apps et.al. 2014). Det viktigaste redskapet patienterna hade att tillgå var 

inhalatorn. Det stödet patienterna upplevde att de fick från sin läkare, var i form av 

medicinförskrivningar. Det saknades också rutiner kring rådgivning kring nutrition (Hyde 

et.al. 2013). Tystnaden som fanns runt sjukdomen kunde leda till en upplevelse av ignorans 

från sjukvårdens sida. Bland patienterna fanns det en önskan om tydligare kommunikation 

(Gysels och Higginson 2010). 
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De förändrade livsvillkoren. 

Förnekelse 

Sjukdomen KOL utvecklar sig gradvis vilket gör att patienterna kan gömma sig eller 

bortförklara symtomen. I början av sjukdomens förlopp smyger symtomen och patienterna 

reagerar inte på dessa (Cooney et.al. 2013). Patienterna beskriver att de istället bortförklarade 

eller anpassade sig efter symtomen och försökte leva sina vardagliga liv som vanligt (Cooney 

et al. 2013; Gysels & Higginson 2008). Några sätt att bortförklara symtomen på var att prata 

om problem med andningen, förkylning eller kalla sig att man är dålig i bröstet. Patienterna 

var förbryllade över diagnosen KOL och försökte på alla sätt bortse från dess koppling till 

rökning (Cooney et al. 2013). Patienterna berättade att de försökte att ignorera varningarna på 

dålig hälsa så länge det gick att utföra alla aktiviteter i det dagliga livet (Gysels & Higginson 

2008). Andra patienter som intervjuades tolkade symtom som förlust av styrka, sämre 

kondition och trötthet som en naturlig förändring som beror på ålderdom (Apps et.al. 2014). 

Andra patienter valde att tolka symtomen som följer med sjukdomen som ödet. De 

accepterade sitt öde och försökte att vänja sig vid symtomen för att nå en känslomässig 

adaption (Chen, Chen, Lee, Cho och Weng 2008). 

 

Negativa förändringar 

Patienter uttryckte att KOL hade medfört negativa förändringar i deras liv. Dessa förändringar 

yttrade sig i flera olika områden. Fritidsaktiviteter, sociala relationer, sömn, och yrkesliv 

påverkades. Dyspnén var svår att kontrollera och uppgifter som de förut var rutin var helt 

omöjliga att klara av, och patienterna uttryckte ett lidande av sin minskade funktion i 

vardagen. Att inte kunna uppfylla sin gamla roll eller finna en ny roll i tillvaron var 

besvärande. Patienterna tvingades till förändringar som upplevdes som negativa och som 

bidrog till försämrad livsstandard. (Gabriel et.al. 2014; Wilson et.al 2010). Patienter gav 

exempel på aktiviteter som de inte längre kunde utföra på samma sätt vilka tidigare hade 

inneburit en god livskvalitet för just dem. Det kunde handla om långpromenader, att kunna 

laga maten själv eller att ta ett bad på egen hand (Avsar & Kasikcis 2010).  

 

Patienterna upplevde en kamp med att försöka acceptera förändringarna i sina liv efter de 

hade fått diagnosen. Förändringarna stod i relation till patienternas gamla aktiviteter som nu 

långsamt avstannade och till slut blev helt omöjliga att utföra. Aktiviteterna som patienterna 

pratade om var jobb, uppgifter som de hade i hushållet, trädgårdsarbete, idrott och sitt sociala 

liv (Cooney et al. 2013). Dessa upplevelser kunde sammanfattas med att patienter som var 

diagnostiserade med KOL hela tiden försökte hålla sitt tillstånd stabilt. För att klara av detta 

var de tvungna att undvika andnöd och att hela tiden göra bedömningar av sin fysiska 

kondition. När patienterna hade kontroll över dessa faktorer kunde de välja lämpliga 

handlingssätt för sina vardagliga aktiviteter (Chen et al. 2008). 

 

Majoriteten av patienterna uttryckte svårigheter vid påklädnad och daglig hygien. En stor 

andel beskrev att det var helt omöjligt för dem att ta sig till toaletten i tid utan någon annans 

hjälp (Bendixen, Waehrens, Wilcke & Sorensen 2014). I takt med att patienterna förlorade sin 

funktion i vardagen och att deras livskvalité försämrades upplevde de också att deras 

beroende av andra människor ökade. Övervägande del av patienterna upplevde sig vara 

obekväma med att vara beroende av andra men det fanns även de som kände sig arga (Avsar 

& Kasikci 2010). Det var drygt hälften av patienterna som beskrevs sig vara beroende av 

andra vid duschning och tvätt av håret. Majoriteten upplevde sig vara delvis eller helt 
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beroende av andras hjälp när det gällde uppgifter i hushållet, exempelvis att laga mat, handla, 

städa och tvätta (Bendixen et al. 2014). 

 

Patienternas familjer upplevdes oftast som källa till stöd i denna kamp med sjukdomen. Dock 

kunde familjemedlemmarna ibland bli överbeskyddande och ständigt oroade sig över 

patientens hälsobeteenden (Gabriel et al. 2014). Patienter berättar att de hade ett negativt 

synsätt på sjukdomen i början, men efter reflektion över situationen blev deras synsätt mer 

positivt. Denna förändring kunde ske genom patienternas uppskattning av anhöriga som 

kunde underlätta vardagen och insikt om vilka deras riktiga vänner var. Även patienternas 

religiösa tro och en medvetenhet om att allt kunde varit värre bidrog till ett mer positivt 

synsätt. Genom att kunna kontrollera känslomässig oreda minskade den potentiella negativa 

påverkan som sjukdomen annars kunde ha medfört (Chen et al. 2008). 

 

Slemmiga upphostningar kunde upplevas vara pinsamma. Patienter beskrev att den närmaste 

familjen kunde vänja sig, men att det var traumatiskt att uppleva detta ute bland andra 

människor. Alla symtom som sjukdomen medförde störde patienternas liv på olika sätt (Avsar 

& Kasikcis 2010). Några patienter redogjorde för den negativa inverkan på just deras relation 

till familjen. Sjukdomen var begränsande och patienter kunde inte längre åka på semestrar 

med sina familjer.  Patienter uttryckte att de inte heller hade möjlighet att åka och hälsa på 

familjemedlemmar som bodde avlägset. Dessa begränsningar var ofta åtföljda av känslor av 

ledsamhet och ensamhet (Gabriel et al. 2014).  

 

Kampen mot dyspné och tröttheten hade påverkan på sociala relationer. Patienterna beskrev 

känslor av nedstämdhet på grund av detta. Patienter berättade om en oro över att personer i 

deras närhet skulle bli trötta på att hjälpa till och skulle se dem som en börda (Cooney et al. 

2013; Avsar & Kasikci 2010). Begränsningen i patienternas sociala relationer kunde även 

bero på att de tvingades undvika platser med dålig luftkvalitet och detta kunde innebära att de 

inte vistas vart som helst (Avsar & Kasikci 2010; Chen et al. 2008). En majoritet av 

patienterna upplevde också begränsningar i vardagslivet. Det innebar inte enbart att de var 

begränsade i alternativen för aktiviteter, utan även att patienterna var tvungna att strategiskt 

planera vardagslivet för att kunna klara av att utföra det de önskade. Vissa patienter valde att 

undvika eller helt sluta utföra vissa aktiviteter som gjorde att deras symtom förvärrades. 

Dessa patienter använde uttrycken mindre flexibla och mindre stresståliga för att beskriva sig 

själva och sina behov av att planera allt i förväg (Cooney et al. 2013).  

 

Strategier 

Patienter skapade egna strategier vilka de använde sig av för att hantera sjukdomen och dess 

symptom, copingstrategier. Dessa innebar bland annat positiv omvärdering, sökande efter 

mening, att tänka på tidigare erfarenheter, hur de har klarat av svåra stunder och att påminna 

sig själva om att det kunde vara värre (Gabriel et al. 2014).  Patienter beskrev även 

problemlösande strategier som de använde sig av. Dessa var att försöka leva hälsosamt genom 

att sluta röka, vaccinera sig, träna regelbundet samt anpassa sin träning för att undvika 

dyspné. Andra exempel på problemlösande strategier enligt patienterna var att spara energi 

genom att hoppa över vissa aktiviteter, öka vilan, hitta distraktioner för att inte tänka på 

symtomen och även minska medicinanvändningen för att kunna kontrollera symtomen i det 

akuta skedet (Gabriel et.al. 2014; Apps et.al. 2014). Det fanns patienter som uttryckte en 

rädsla för att överanvändning av mediciner skulle leda till att medicinerna skulle sluta fungera 

(Apps et al. 2014). Patienter var kreativa i sina lösningar och lärde sig placera stolar så att de 

kunde sätta sig under tiden som de utförde sina uppgifter (Cooney et al. 2013). Andra hade 
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upptäckt att deras symtom minskade om de anpassade dieten. Exempelvis åt patienterna varm 

mat, då de kalla rätterna kunde trigga igång hosta. Patienterna hade lärt sig att anpassa miljön 

som de levde i.  De använde sig av hushållsapparater som underlättade vardagslivet och 

anpassade inomhusmiljön temperatursmässigt (Chen et al. 2008). Det fanns tyvärr också 

patienter som inte hade ekonomisk möjlighet att anpassa sitt hem efter sina behov (Avsar & 

Kasikci 2009). 

 

Relationen till tobaksrökning och stigmat.  

Det fanns en förmodan hos många av patienterna med KOL att deras sjukdom är 

självförvållad genom rökning, därför upplevde dessa patienter känslor av skuld och skam 

(Wilson et.al. 2010). Det fanns dock undantag, vissa patienter kände inget ansvar i sina 

tidigare tobaksvanor då befolkningen ej visste om rökningens skadliga följder på den tiden. 

En del av patienterna hade varit medvetna om riskerna med rökning och gjort ett aktivt val att 

inte sluta och upplevde ingen skuld då det var något de tyckt om. Det fanns variationer vad 

gäller förklaringar till sjukdomens orsaker. En del patienter anade att dålig arbetsmiljö, 

ärftlighet, asbest, damm eller ödet var anledningen till att de blivit sjuka, och dessa patienter 

känner således heller ingen skuld (Strang et.al. 2014). 

 

Många patienter tyngdes av en genuin känsla av skuld. De ansåg att det var deras fel att de har 

blivit sjuka, och tillskrev det till dumhet eller dålig stresstålighet. De uttryckte att de var 

ångerfulla och arga på sig själva för sina dåliga val, och hade du kunnat leva om sina liv hade 

de definitivt aldrig rökt (Strang et.al. 2014). Känslor av skuld och skam kunde leda till en ond 

cirkel av skuld, minskat egenvärde och låg självkänsla vilket i sin tur orsakade svårigheter att 

sluta röka. Vissa patienter vägde rökningens för- och nackdelar mot varandra och kom fram 

till att det ej var lönt att sluta. Dessa patienter beskrev att rökningen tillför mer i livet än vad 

som är möjligt att få ut av ett rökstopp (Wilson et.al. 2010).  

 

Vid sjukdomsdebuten var det många av patienterna som kände skuld, men efter hand hade 

dessa känslor dämpats. Skulden var inte längre en viktig fråga då de redan hade konfronterat 

känslan och löst det inom sig själva. De hade accepterat sitt förflutna, och förnekade ej att 

många års rökning hade påverkat sjukdomsutvecklingen. Ilska och sorg över deras tidigare val 

hade bearbetats, men efter att ha insett att det är omöjligt att ändra på det förflutna och 

fokuserade patienterna istället på att leva vidare med sin sjukdom. De försökte göra det bästa 

av situationen och tog varje dag som den kom (Strang et.al. 2014).  

 

Patienter som upplevde skuldkänslor över att själv ha orsakat sin sjukdom kunde dessutom 

vara tyngda av att behöva känna sig som en börda för sin partner eller andra släktingar (Strang 

et.al. 2014). Att bli sjuk i KOL kunde leda till en känsla av identitetsförlust. Detta hängde 

samman med en känsla av kraftlöshet, och svårigheter att leva upp till en roll som andra var 

vana vid. Att be sin partner om hjälp kunde vara skamfyllt. Patienter upplevde att 

ömsesidigheten försvann när någon annan tog över ansvaret för familjen och den nya 

rollfördelningen påverkade ibland relationerna negativt (Apps et.al. 2014; Gabriel et.al. 2014). 

 

När det gäller sociala positioner kunde dessa ses även ur ett bredare perspektiv. Patienter 

beskrev hur de inte längre kände sig som fullvärdiga medlemmar i den hälsosamma världen 

efter att deras positioner och värden hade förändrats. Deras personliga behov blev inte 

uppmärksammade, utan istället upplevde patienter att de blev dömda på grund av att 

samhället såg deras diagnos som rökrelaterad och självförvållad. Många i patienternas 

umgängeskrets lade fokus på det faktum att sjukdomen orsakas av rökning. Ämnet dök upp 
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under privata samtal på sådant sätt att det fick patienten att känna sig obekväm i situationen. 

De beskrev hur rökningen innan varit en privatsak, men efter insjuknandet i KOL var det 

något alla kände sig fria att kommentera och påpekade patienternas egna ansvar i den 

progressiva sjukdomen (Halding et.al. 2011). Patienter beskrev också hur de blivit beskyllda 

av omgivningen, en del hade blivit uppläxade av släktingar. De hade fått höra att de sjuka fått 

vad dom förtjänat i livet, vilket förstås upplevdes som mycket sårande. Sjukvården upplevdes 

också som källa till skuldbeläggande, patienterna hade även där fått höra att de själva orsakat 

sin KOL genom att röka (Strang et.al. 2014). Sjukvårdens fixering av rökningen gjorde 

patienterna obekväma med att ställa frågor. De upplevde att deras besvär och oro 

förminskades, och sådana möten hämmade patienternas egna försök att hantera det stora 

flödet av skuld (Halding et.al. 2011). När patienterna sökte vård för förvärrade symptom 

upplevdes det svårt att få tillgång till sjukvården. Enligt deras upplevelse förlorade läkaren allt 

intresse då hen insåg att patienten var rökare (Gysels & Higginson 2008). Att vara rökare 

visade sig vara en barriär för att få vård. Vissa patienter berättade om att de avbokade sina 

möten med sjukvården då de kände skam och inte upplevde sig värda professionens tid 

(Wilson et.al. 2010). 

 

För att skydda sig från samhällets negativa uppfattningar och de negativa känslor dessa 

orsakade, skapade patienterna strategier för att dölja eller ursäkta sina symptom. Många 

patienter sökte skydd från de upplevda hoten utifrån genom att gå i exil från vardagslivet 

(Halding et.al. 2011). Patienterna beskrev en förlägenhet inför att lida av dyspné i sällskap av 

vänner, vilket gjorde att de drog sig undan. De kände sig illa till mods för att någon skulle 

märka hur beroende de var av andningshjälpmedel för att ha kontroll över andningen. Även 

hostan och upphostningar av slem upplevdes som pinsamt och ångestskapande, vilket ledde 

till att de undvek kontakt med omvärlden. Att patienterna kände sig ansvariga för sin egen 

sjukdom kunde leda till allvarliga konsekvenser (Gysels & Higginson 2008). Genom att de 

flydde undan socialt umgänge och på så sätt dolde symptomen, den misslyckade 

rökavvänjningen eller diagnosen, gick de även miste om tillfällen som kunde varit stärkande 

och bidragit med stöd (Halding et.al. 2011).  

 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Artiklarna söktes i två databaser, Cinahl och PubMed, vilka är välkända internationella 

databaser med stort urval. Sökningarna resulterade i ett stort antal träffar då det är ett väl 

utforskat område. I efterhand har författarna reflekterat över om det hade varit mer lämpligt 

att begränsa sökningen ytterligare genom att enbart söka artiklar fem år bakåt i tiden, då hade 

antalet träffar blivit lägre och urvalet av relevanta artiklar underlättats.  

 

I resultatet av artikelsökningarna i de båda databaserna förekom ett stort antal dubbletter. 

Efter att ha läst igenom titlar och abstract begränsades antalet artiklar, och efter ett andra urval 

återstod 16 stycken som var aktuella att analysera, vilket författarna uppfattade som ett 

hanterbart antal. Majoriteten av artiklarna var kvalitativa, vilket matchade uppsatsens syfte; 

att beskriva människors upplevelser. Att enbart använda sig av kvalitativa artiklar kan dock 

ses som en svaghet då datan utgår från ett begränsat antal människor och således inte är 

överförbar på den stora massan. I denna uppsats användes dock även två kvantitativa artiklar, 

vilket kompletterar materialet på ett trovärdigt sätt.  
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I övervägande del av artiklarna var deltagarna jämnt fördelade mellan kvinnor och män, och 

inga skillnader i upplevelser mellan könen kunde utläsas i artiklarna, vilket kan tänkas gör 

resultatet överförbart till människor oavsett kön. Majoriteten av artiklarna var europeiska, 

vilket kan ses som en svaghet ifall man vill applicera resultatet i andra delar av världen där 

livsvillkor och kultur skiljer sig från europeiska. Vidare användes även en artikel från USA, 

en från Turkiet och en från Taiwan. Resultatet i dessa skiljer sig inte nämnvärt från 

europeiska artiklar med liknande syften, vilket tyder på att känslorna som beskrivs är 

oberoende av vilket land i världen man bor. Eftersom ingen av artiklarna berör människor i 

utvecklingsländer, kan man dock inte räkna med att resultatet går att applicera på samma sätt 

på denna befolkning.  

 

Samtliga artiklar uppsatsen är baserad på är skrivna på engelska. Detta språk är ej författarnas 

förstaspråk vilket ökar risken för felaktiga tolkningar. För att undvika detta har författarna 

nyttjat adekvata verktyg för översättning vid tveksamheter. När artiklarna granskades lästes 

de först igenom enskilt av båda författarna, för att sedan gemensamt gå igenom 

analysresultatet för att se om innehållet tolkats på samma sätt, samt att samma delar markerats 

som väsentliga för syftet. På detta sätt har trovärdigheten av resultatet stärkts. 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar på sjukdomens komplexitet och förmåga att påverka människan på flera olika 

plan. Patienterna upplevde att symptom, känslor och omgivningens reaktioner skapade en ond 

cirkel med konsekvenser för patienternas identitet och självkänsla.  

 

Det framkommer att patienterna upplevde att symptom som dyspné, trötthet och smärtor 

bidrog till ångest och ohjälpsamma tankar. Symptomen förstärkte och överlappade många 

gånger varann vilket ledde till förvirring över vad som egentligen orsakade dessa. Detta 

skapade även förvirring hos närstående som inte alltid visade förståelse för patientens lidande. 

Vissa patienter försökte dölja sjukdomen för närstående medan andra fick kämpa för att få 

familjen att förstå hur allvarlig sjukdomen var. Detta komplicerade relationerna och bidrog till 

ökat lidande. Kombinationen av fysiska symptom från sjukdom och de upplevelser och 

begränsningar som är en följd av dessa, kallas sjukdomslidande (Eriksson 1994, s. 83). En 

sjuk kropp påverkar människans hela existens. En förändring av kroppens funktion kan 

påverka tillgången till både den inre och den yttre världen och även tillgången till andra 

människor (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 133, 138).  

 

Sjukdomens symptom leder till svårigheter vid fysisk ansträngning. Patienterna upplevde sig 

begränsade i vardagslivet då all aktivitet krävde planering. Naturliga sätt att komma ut i 

omvärlden och träffa andra människor var få. Promenader och dans till exempel var svåra 

eller omöjliga att genomföra, och det var svårt för patienterna att hitta nya aktiviteter som 

kunde ersätta de som tidigare tillförde mycket i livet. Upplevelsen av hälsa är en subjektiv 

upplevelse som kan betyda många olika saker för olika individer. Således behöver inte en 

individ vara helt fysiskt frisk för att uppleva hälsa och välbefinnande, utan man vill kunna 

utföra aktiviteterna som man själv betraktar vara värde i livet. Dahlberg och Segesten (2010 s. 

52) styrker kopplingen mellan att uppleva hälsa och att kunna utföra vissa aktiviteter och 

finna sätt att må gott trots sin sjukdom. 
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När upplevelsen av dyspné kryddades med känslor av skuld och skam var det vanligt att 

patienterna drog sig undan från omgivningen. Lindqvist och Hallberg (2010) styrker detta och 

beskriver att känslorna är ofta relaterade till att man gjort något man inte borde och 

patienterna upplevde känslor av ansvar för konsekvenserna av sina rökvanor. Eftersom de 

dessutom såg sig som en börda för sin familj var de ofta självkritiska och dömande mot sig 

själva, vilket gav negativ effekt på självrespekten. 

 

När patienternas funktion försämrades till den grad att det blev svårt att utföra hushållssysslor 

och att ta hand om sig själva upplevde de sig själva som en belastning för sina närstående. 

Patienter beskrev att de led av att känna sig som en börda för familjen. När sjukdomen 

förvärrades ökade behovet av stöd och hjälp och familjens dagliga liv påverkades. Känslor av 

förvirring framkom då rollen i familjen förändrades till en mer oklar roll, vilket ledde till 

existentiell smärta (Lindqvist & Hallberg 2010). Känslan av att belasta sin familj var tyvärr 

inte obefogad då sjukdomen i hög grad påverkar de närståendes liv. Att vara närstående till en 

person med denna kroniska sjukdom kunde vara tungt, både fysiskt och känslomässigt. 

Majoriteten av anhörigvårdare till KOL-sjuka led själva av ångest, och förekomsten ökade 

med sjukdomens allvarlighetsgrad. Depression förekom också, främst hos de som vårdade en 

person med avancerad KOL. Anhörigvårdarna uttryckte känslor av hjälplöshet över 

situationen, en upplevd kontrollförlust (Figueiredo, Gabriel, Jácome, Cruz & Marques 2014). 

En svårighet för många patienter och deras närstående är att komma till acceptans med de 

fysiska och sociala begränsningar sjukdomen medför. Psykosocial rådgivning till patienter 

och närstående kan vara av vikt för patienter som kämpar med dessa begränsningar och 

känslorna de medför. Acceptansträning och copingstrategier kan vara till stöd för både patient 

och anhörigvårdare (Svensk lungmedicinsk förening 2017). 

 

Ibland uppstår svårigheter i vårdandet, vilket leder till brister i att stärka hälsoprocesserna hos 

patienten. Då uppkommer ett så kallad vårdlidande som oftast inte beror på medvetet 

handlande utan snarare på grund av brist på kunskap eller frånvaro av reflektion (Eriksson 

1994, s. 87). Signaler som patienten upplever som att denne inte är värd vårdandet kan vara 

förkrossande för en patient som redan känner sig utsatt på grund av sitt sjukdomslidande och 

behov av vård (Dahlberg & Segesten, s. 212).  I resultatdelen framkom sjukdomslidande i 

patienternas upplevelser av negativa förändringar till följd av sjukdomen KOL. Patienter 

beskrev hur de upplevde att vårdpersonalen inte hade varit tillräckligt tydliga med information 

runt sjukdomen KOL, vad sjukdomen innebar och hur de kunde utveckla strategier för att 

hantera sjukdomens symtom. Dessa brister hos vårdarna kunde leda till att patienterna kände 

sig ignorerade och osäkra på vården. I en fungerande vårdrelation står patientens värdighet i 

centrum. En vårdrelation som fungerar är en förutsättning för att stärka hälsoprocesserna och 

för att patienterna ska växa. Patienterna bör får möjlighet att uttrycka sina begär, behov och 

problem (Wiklund 2003, s. 155). Dahlberg och Segesten (2010, s. 243) skriver att alla 

patienter har behov av att förstå och kunna hantera sin hälsa, sjukdom, lidande och 

välbefinnande. Då det är de professionella vårdarna som bär på kunskapen runt detta och 

måste dessa förmedla kunskapen vidare till patienterna. Patienter behöver lära sig nya saker i 

relation till sin förändrade kropp och den förändrade livsvärlden som sjukdomen innebär. 

 

Det har framkommit att patienterna upplevde att sjukvården lade mycket fokus på deras 

tobaksrökning och att detta då stal fokus från symptomen som patienten sökte hjälp för. De 

upplevde en ignorans då deras lidande förminskades. I artikeln av Zakrisson och Hägglund 

(2009) beskrivs att patienter som nyss fått diagnosen KOL var ångestfulla, rädda och 

defensiva i sitt möte med sjuksköterskan. Patienterna var svåra att få kontakt med och 

sjuksköterskorna kunde identifiera känslor av skuld och skam vilket ofta ledde till att 
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patienterna grät. Patientperspektivet ska alltid stå i fokus för att vårdandet ska bli så bra som 

möjligt. Genom att vårdandet berör patientens värld kan vården utformas så att patienten 

känner sig påverkad i hela sitt livssammanhang. Detta leder till att utveckling inom patientens 

hälsoprocesser sker och patienten känner stöd från vården (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 

126-127). Ett öppet och följsamt vårdande innebär att vårdpersonalen ska kunna använda sig 

av sina professionella specialistkunskaper och samtidigt vara öppna och följsamma för att 

uppnå en förståelse för patientens individuella livsvärld. Att visa ett intresse för livsvärlden 

gör att patienten börja känna tillit för vårdaren. Detta är inte bara positivt för patienten, utan 

även för vårdaren som genom att lyssna och uppmärksamma vad patienten uttrycker få en bild 

av hur patienten upplever och förstår sin sjukdom. Vidare kan detta leda till att vårdaren 

finner tillvägagångsätt att kunna erbjuda hälsa och välbefinnande för just denna patient 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 184). 

 

Hållbar utveckling 

Att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande står högt på listan i FN:s mål hör 

hållbar utveckling (Svenska FN-förbundet 2017). KOL är en sjukdom som kan förhindras. 

Genom att minska på tobaksrökningen och skapa hälsosamma arbetsmiljöer förmodas 

förekomsten av KOL minska, åtminstone i västvärlden. Genom att dessutom minska farliga 

luftutsläpp, avgaser och att ge människor en dräglig bostadssituation världen över skulle 

sjukdomen minska även globalt.  

 

Kontakten med vården skall ej förstärka patientens upplevelser av skuld, skam och 

stigmatisering. Detta kan leda till sämre chanser för lyckad rökavvänjning och ökat lidande 

för patienten. Genom att sträva efter att förebygga sjukdom, stödja och lindra då det behövs, 

kan vården göra stor skillnad. KOL-patienter med depression har visat sig ha betydligt längre 

vårdtider vid sjukhusvistelse än andra patienter med KOL. Förekomsten av depression hos 

dessa patienter påverkar också i hög grad dödligheten (NG et.al. 2007). Genom att bromsa 

sjukdomsutvecklingen hos patienter med KOL kan patienten bibehålla sin funktion och deras 

hjälpbehov minska. Om dessa patienter får redskap att hantera sin sjukdom skulle de kunna 

yrkesarbeta längre och på så sätt gagna samhället under längre tid. Genom att redan i början 

av vårdkedjan arbeta hälsofrämjande kan kostnaderna för varje patient minskas och således 

belastningen på samhällsekonomin. Vårdandet kan ha stor inverkan på den enskilda 

människan men vi som vårdar bär också ett ansvar gentemot kommande generationer genom 

att arbeta förebyggande. 

 

 

SLUTSATSER 

Genom att göra en översikt av den befintliga forskningen i detta ämne har vi sett att det 

fortfarande finns förbättringar att göra i bemötandet av dessa patienter. Denna kunskap kan 

vara till nytta för såväl sjuksköterskor som andra professioner kring patienter med KOL.  

 

Vårdandet av dessa patienter bör sträva efter att minska skuldbördan patienterna ofta bär på. 

Detta kan göra skillnad på hur patienterna ser på sig själva. Att öka självkänslan och 

självrespekten kan vara avgörande för hur väl dom sköter sin hälsa och hur väl de klarar av att 

genomföra positiva livsstilsförändringar. 

 

Väl anpassad patientundervisning där patienterna får redskap att hantera sina fysiska symptom 

på ett adekvat sätt kan leda till förtjänster både för patienten och samhället. Infektioner och 
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försämringar i tillståndet kan undvikas samtidigt som patientens aktivitet ökar, vilket är av 

stor vikt för den fysiska rehabiliteringen såväl som den psykosociala hälsan.  

 

Genom att stödja familj och närstående och uppmärksamma vilka värdefulla resurser dessa är 

kan familjerelationen stärkas. I en stark och sund familjerelation kan förhoppningsvis 

patientens upplevelse av att vara en börda minska och man kan tillsammans minska risken för 

psykisk ohälsa. 

 

Det vore intressant att se en studie som undersöker upplevelsen av att leva med KOL ur ett 

genusperspektiv. Hur biologiska och sociokulturella aspekter påverkar upplevelsen var en 

frågeställning som dök upp, och att få större kunskap från det perspektivet kan vara av stor 

vikt då man idag vet att genus- och jämställdhetsfrågor är viktiga för alla människors hälsa 

och inte minst för patienter med stort vårdbehov. 
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pulmonary 
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AND 

patients 

AND 

experienc* 

AND 

qualitative 

Peer-reviewed 

English 

2007-2017 

69 25 12 
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obstructive 

pulmonary 

disease 

AND 

patients 

AND 

experienc* 

AND 

quality of 

life 

Peer-reviewed 

English 

2007-2017 

74 5 3 

PubMed COPD OR 
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obstructive 

pulmonary 

disease 

AND 

patients 

AND 

experienc* 

AND 

quality of 

life 

Clinical study 

10 years 

English 

56 5 1 
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Bilaga 2, artikelmatris 

 

 Syfte Metod Resultat 

Titel: How do 

informal self-care 

strategies evolve 

among patients with 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

managed in primary 

care? A qualitative 

study.  

Författare: Apps, 

L.D., Harrison, S.L., 

Williams, J.EA., 

Hudson, N., Steiner, 

M., Morgan, M.D. 

och Singh, S.J.  

Tidskrift: 

International Journal 

of COPD  

Årtal: 2014 

 

Syftet med studien 

är att kunna förstå 

erfarenheten av 

egenvård hos 

patienter med KOL 

som är främst 

behandlas inom 

primärvården, och 

även att undersöka 

utmaningarna med 

att lyckas med detta. 

 

 

 

Kvalitativ studie som är en 

del av en större kvantitativ 

studie. Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer efter 

randomisering i den 

randomiserade 

kontrollerade studien.  

Dataanalys: tematisk 

metod. 

 

 

Tre huvudteman beskrevs; 

upplevelse och förståelse av 

KOL-symtom, nuvarande 

egenvårdsaktiviteter och 

vikten av familjens 

uppfattning av hanteringen av 

KOL. 

Titel: Living with 

chronic obstructive 

pulmonary disease: a 

qualitative study 

Författare: Avsar, 

G. och Kasikci, M. 

Tidskrift:  

Australian Journal of 

Advanced Nursing 

 

Årtal: 2010 

 

Syftet med studien 

är att undersöka 

erfarenheter av att 

leva med kronisk 

obstruktiv 

lungsjukdom med 

målet att få en 

förståelse av hur det 

påverkar patienterna 

och deras liv. 

En fenomenologisk studie. 

Av kvalitativ och 

beskrivande design. 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer. Dataanalys:  

Colaizzi metoden som 

innehåller sju steg. Datan 

organiserades tematiskt. 

Dyspné var identifierad som 

det mest besvärliga symtomet 

vilket ledde till panik och 

rädsla. Patienterna beskrev 

också en känsla av frustration 

och förlust av social aktivitet. 

Detta resulterade i förlust av 

roller och ledde till 

emotionellt trauma. 
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Titel: Self-reported 

quality of ADL task 

performance among 

patients with COPD 

exacerbations.  

Författare: 

Bendixen, H.J., 

Waehrens, E.E., 

Wilcke, J.T. och 

Sorensen, L.V.  

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of 

Occupational 

Therapy  

Årtal: 2014 

 

Syftet är att 

undersöka den 

självrapporterade 

kvaliteten på ADL 

utförandet hos 

patienter med 

kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, och att 

utreda ifall om ålder, 

kön, rutinerna vid 

hantering av KOL 

symtom påverkar 

den 

självrapporterade 

ADL förmågan. 

Förklarande och 

korrelationsdesign för 

tvärsnittsstudie. 

Datainsamling: ADL-

intervju, intervjun innehöll 

frågor om hur patienterna 

klarar av sin ADL. 

Dataanalys: Rasch 

computer program 

WINSTEPS. 

Patienterna rapporterade en 

markant ineffektivitet vid 

utförandet av ADL-uppgifter 

inom personlig hygien, 

toalettbesök, påklädnad, 

hushåll, motion och transport 

domäner. Självrapporterade 

förmågan att utföra ADL 

påverkades inte av ålder, kön 

eller rutinerna vid hantering 

av KOL-symtom. 

Titel: Pain and 

quality of life with 

chronic obstructive 

pulmonary disease.  

Författare: Borge, 

C.R., Wahl, A.K. 

och Moum, T.  

Tidskrift: Heart & 

Lung 

 

Årtal: 2011 

 

Syftet med denna 

studie är att 

undersöka smärtans 

förekomst och 

intensitet, dess plats, 

hur demografiska 

och kliniska 

variabler kan 

relateras till 

smärta och även hur 

smärta är förknippad 

med livskvalitet. 

 

Studien är baserat på data 

från en tvärsnittsstudie 

som har undersökt 

symtomen depression, 

ångest och trötthet, 

sömnkvaliteten, smärta, 

livskvaliteten och 

själveffektivitet hos 

patienter med KOL.   

Datainsamling: fysiska 

tester, verktyg som 

demografiska förfrågan, 

frågeformulär om smärta 

och livskvaliteten kopplad 

till andningsförmågan och 

en skala på livskvaliteten. 

Dataanalys: 

korrelationsanalys 

(Pearson’s) och hirearkisk, 

linjär 

multipelregressionsanalys.  

Majoriteten av patienterna 

kunde identifiera smärtan på 

en kroppsdiagram. Lägre 

lungfunktion, mer 

smärtintensitet och mer 

smärtpåverkan förknippades 

med lägre livskvalité.   

 

Titel: Self-

management 

behaviours for 

patients with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: a 

qualitative study.  

Författare: Chen, 

Studiens syfte är att 

undersöka 

självhanteringen hos 

patienter med KOL. 

 

 

Designen är kvalitativ och 

beskrivande. 

Datainsamling: fördjupade 

intervjuer. Dataanalys: 

Miles and Hubermans 

metod med tre steg.  

Patienter visade förmågan att 

kunna välja lämpliga 

sjukdomshanteringsbeteenden 

för att förhindra symtom och 

komplikationer. Fem teman 

kring 

sjukdomshanteringsbeteenden 

identifierades: 

symtomhantering, aktivitet 
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K-H., Chen, M-L., 

Lee, S., Cho, H-Y. & 

Weng, L-C.  

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 2008 

 

och övning, miljökontroll, 

emotionell anpassning och 

underhåll av 

en hälsosam livsstil. 

Titel: Life with 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

striving for 

’controlled co-

existence’ 

Författare: Cooney, 

A., Mee, L., Casey, 

D., Murphy, K., 

Kirwan, C., Burke, 

E., Conway, Y., 

Healy, D., Mooney, 

B., Murphy, J.och 

the PRINCE team  

Tidsskrift: Journal 

of Clinical Nursing  

Årtal: 2013 

Syftet är att kunna 

förstå betydelsen av 

kronisk obstruktiv 

lungsjukdom för 

patienter och deras 

respons på 

sjukdomen. 

Kvalitativ, grounded teory 

design. Denna kvalitativa 

studie var en del av större 

studie som kallades the 

Prince trial. 

Datainsamling: semi 

strukturerade intervjuer. 

Dataanalys: jämförande 

metod. 

Huvudtemat som 

identifierades var 

samexisterande med KOL 

och subteman var att gömma 

sig och att kämpa. 

Förmågan att samexistera 

med KOL påverkades av 

intermediära faktorer. 

Titel: Day-to-day 

living with severe 

chronic obstructive 

pulmonary disease: 

Towards a family-

based approach to 

the illness impacts.  

Författare: Gabriel, 

R., Figueiredo, D., 

Jácome, C., Cruz, J. 

och Marques, A.  

Tidsskrift: 

Psychology & 

Health 

 

Årtal: 2014 

 

Studiens syfte är att 

undersöka både 

patienternas och 

deras familjers 

perspektiv vad det 

gäller diagnosen 

KOL och dess 

påverkan på 

familjernas liv. 

 

 

En utforskande kvalitativ 

studie med 

tvärsnittsdesign. 

Datainsamling: strukturerat 

frågeformulär för att samla 

in sociodemografiska data 

från patienter och 

familjemedlemmar. 

Ytterligare frågor för 

familjemedlemmar för att 

samla in uppgifter om 

vårdperioden och 

släktskapet till patienterna. 

Individuella intervjuer 

genomfördes. Dataanalys:  

tematisk analys.  

Sex huvudteman framkom ur 

patientens perspektiv: KOL-

symtomens påverkan på det 

personliga och familjens 

dagliga liv; (över) skyddande 

familjestöd; svårigheter i 

parkommunikation; känslan 

av identitetsförlust; rädsla för 

KOL-progression; och att 

hantera resurser. Fem 

huvudteman framkom ur 

familjemedlemmens 

perspektiv: restriktioner i 

familjens sociala liv; 

känslomässig nöd i samband 

med KOL-exacerbationer; 

spänning i parrelation; 

ekonomisk belastning på 

grund av KOL; och att 

hantera resurser. 
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Titel: Access to 

Services for Patients 

with Chronic 

Obstructive 

Pulmonary Disease: 

The Invisibility of 

Breathlessness  

Författare: Gysels, 

M. och Higginson, 

I.J.  

Tidsskrift: Journal 

of Pain and Symtom 

Management 

Årtal: 2008 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

upplevelsen av 

andfåddhet hos 

patienter med 

kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL). 

Detta genom 

patienternas kontakt 

med vården.  

En kvalitativ design 

baserad på Grounded 

theory. Datainsamling: 

semistrukturerade och 

djupgående intervjuer, 

observation av deltagarna 

under en poliklinisk 

konsultation. Dataanalys: 

grounded theory 

perspektiv, vilket innebar 

att hypoteser om olika 

fenomen upptäcktes genom 

att grunda de på data 

kopplad till praktiska 

interaktioner och social 

process.  

Resultatet visar att KOL-

patienternas dåliga tillgång 

till vård beror på dyspnéns 

natur; dess långsamma och 

oberäkneliga utveckling; 

interaktioner med social miljö 

som stigmatiserar dyspné; 

och hur symptom hanteras av 

en sjukvård som ogiltiggör 

patientens upplevelse. 

Osynlighet är det ord som 

beskriver dyspné bäst. 

Problem med tillgång till vård 

är en extra dimension av 

lidande som läggs till 

sjukdomsupplevelsen.  

Titel: The 

Experience of 

Breathlessness: The 

Social Course of 

Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease.  

Författare: Gysels, 

M. och Higginson, 

I.J.  

Tidsskrift: Journal 

of Pain and 

Symptom 

Management 

 

Årtal: 2010 

Syftet med studien 

är att undersöka hur 

erfarenheterna av 

dyspnén hos 

patienter med KOL 

är och hur deras 

attityd påverkar 

deras livskvalite mot 

livets slut.  

En kvalitativ studie. 

Datainsamling: semi 

strukturerade, fördjupade 

intervjuer. Dataanalys: 

berättande metoder.  

Sökningen av behandling hos 

patienter med KOL avvek 

från prototypiska banor. 

Kontakt med sjukvården hade 

skjutits upp till krispunkten. 

Behandlingen följde inte 

diagnosen på grund av hur 

diagnosen gavs. Hjälp söktes 

när symtomen hade förvärvat 

mening i en persons liv. 

Titel: Experiences 

of self-blame and 

stigmatisation for 

self-infliction among 

individuals living 

with COPD. 

Författare: Halding, 

A-G., Heggdal, K. 

och Wahl, A.  

Tidsskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Den aktuella studien 

syftar till att förstå 

hur patienter med 

KOL upplever det 

dagliga livet i ett 

samhälle med stor 

betoning på 

tobakskontroll. 

Longitudinell och 

beskrivande design. 

Datainsamling: kvalitativa 

intervjuer. Dataanalys: 

kvalitativ innehållsanalys 

med sökning efter 

betydelser. Inledande och 

uppföljande intervjuer 

analyserades separat. 

Huvudtemat var känslan av 

att gå i exil i den friska 

världen, på grund av att 

skuldbelägga sig själv och på 

grund av samhällets 

stigmatisering av KOL som 

en självtillförd sjukdom. 

Deltagarna upplevde känslor 

av skam genom subtil skuld 

och brist på stöd från deras 

sociala nätverk, hälsovården 

och det större samhället. 

Detta verkade öka 

sjukdomsrelaterad belastning 

och ledde till ett behov av 
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Sciences  

Årtal: 2011 

 

defensiva åtgärder. 

Titel: COPD in 

primary care settings 

in Ireland: stories 

from usual care. 

Författare: Hyde, 

N., Casey, D., 

Murphy, K., 

Cooney, A., Mee, L., 

Kirwan, C., Tully, 

A. och Mooney, B.  

Tidsskrift: British 

Journal of 

Community Nursing 

Årtal: 2013 

 

Det här kvalitativa 

inslaget i den större 

PRINCE-studien 

syftar till att 

beskriva 

beståndsdelarna i 

"vanlig vård" för 

patienter som 

tilldelats 

kontrollstudien i 

studien. Syftet med 

PRINCE-studien var 

att bestämma 

effektiviteten av ett 

strukturellt 

utbildningsprogram 

för 

lungrehabilitering 

för de som lever med 

KOL i primärvården 

i Irland. 

En beskrivande kvalitativ 

studie. Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer. Dataanalys: 

tematisk analys baserad på 

Burnards arbete (1991). 

Tre huvudteman 

identifierades i studien: 

erfarenheter av att ha och 

hantera KOL; livsstilsråd; 

och faktorer som hjälpte eller 

förhindrade hanteringen. 

Titel: Narratives of 

breathlessness in 

chronic obstructive 

pulmonary disease.  

Författare: 

Kvangarsnes, M., 

Torheim, H., Hole, 

T. och Öhlund, L.S. 

Tidsskrift: Journal 

of Clinical Nursing 

 

Årtal: 2013 

Syftet är att 

undersöka 

patientuppfattningen 

av försämringen av 

kronisk obstruktiv 

lungsjukdom och 

patienternas 

upplevelse av deras 

relationer med 

vårdpersonal under 

vård och behandling. 

Berättande undersökning, 

undergrupp till kvalitativ 

undersökning användes 

som design för studien. 

Datainsamling: 

fördjupande, kvalitativa 

intervjuer.  Dataanalys: 

berättande analyser och 

teorier om förtroende och 

makt.  

Patienterna beskrev att på 

grund av dyspnén var de helt 

beroende av andra under den 

akuta fasen. Vissa uttryckte 

att de hade upplevd en ändrad 

uppfattning av verkligheten 

och hade inte kunnat inse hur 

allvarligt deras situation var. 

Ibland kände patienterna tillit 

för vården, men det fanns 

även brister och de kände sig 

i vissa situationer 

bortglömda. 

Titel: Qualitative 

study of pain of 

patients with chronic 

obstructive 

pulmonary disease. 

Författare: Lohne, 

V., Drangsholt Heer, 

H.C., Andersen, M., 

Miaskowski, C., 

Syftet med studier 

var att utvärdera 

smärta hos patienter 

som har KOL 

diagnos. 

Studien är kvalitativ. 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer och verktyg som 

används för att utvärdera 

smärta. Dataanalys: Kvales 

metod. 

 

De tre huvudteman i studien 

är: obegriplig och outhärdlig 

smärta; inlåst i min kropp och 

avstängd från omvärlden; och 

den onda KOL cirkeln. 

Patienterna rapporterade om 

måttlig till svår smärta främst 

i axlar, nacke, övre delen av 

armarna och bröstet. Ond 

cirkel av smärta, dyspné, 
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Kongerud, J. och 

Rustoen, T.  

Tidsskrift: Heart & 

Lung,  

Årtal: 2010 

 

sömnstörningar och ångest 

beskrevs utföra negativa 

effekter på patienter med 

KOL. 

Titel: Experience of 

Guilt and Strategies 

for Coping with 

Guilt in Patients with 

Severe COPD: A 

qualitative interview 

study.  

Författare: Strang, 

S., Farrell, M., 

Larsson, L-O., 

Sjöstrand, C., 

Gunnarsson, A., 

Ekberg-Jansson, A. 

Och Strang, P.  

Tidsskrift: Journal 

of Palliative Care 

 

Årtal: 2014 

 

Syftet med studien 

var att undersöka hur 

patienter med KOL 

ser och erfar skuld 

och hur de hanterar 

skulden. 

En beskrivande och 

tolkningsstudie. 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer. Dataanalys: 

med hjälp av manifest och 

latent innehållsanalys. 

  

Relativt få patienter uttryckte 

att de kände skuld på en 

medveten nivå, de som gjorde 

det uttryckte sig vara 

ångerfulla framför Gud, andra 

upplevde att de skuldbelagdes 

av andra. Det var viktigt för 

patienterna att vårdgivarna 

erkände deras skuldkänslor 

eftersom skuld kan ha 

negativa effekter på 

patientens övergripande 

hälsa. 

Titel: ”Everything 

was spiraling out of 

control” Experiences 

of anxiety in people 

with chronic 

obstructive 

pulmonary disease.  

Författare: 

Willgoss, T.G., 

Yohannes, A.M., 

Goldbart, J. och 

Fatoye, F.  

Tidsskrift: Heart & 

Lung 

Årtal: 2012 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

erfarenheterna av 

ångest hos stabila 

patienter med KOL. 

Design, utforskande och 

kvalitativ. Datainsamling: 

fördjupade, 

semistrukturerade 

intervjuer. Dataanalys: 

tematisk nätverksanalys  

Patienterna rapporterade 

intensiva känslor av rädsla, 

hopplöshet och förvirring 

associerade med känslan av 

ångest och panikattackerna. 

Självhanteringen var viktig, 

speciellt de så kallade 

självtalande 

hanteringsstrategierna. 
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Titel: ‘It’s not worth 

stopping now’: why 

do smokers with 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

continue to smoke? 

A qualitative study.  

Författare: Wilson, 

J.S., Elborn, J.S. och 

Fitzsimons, D.  

Tidsskrift: Journal 

of Clinical Nursing 

 

Årtal: 2010 

 

Syftet är att 

undersöka 

erfarenheter hos 

rökare som har 

kronisk obstruktiv 

lungsjukdom och 

som har fått stöd 

med rökstopp och 

beskriver sina 

personliga 

beslutsfattande om 

deras rökbeteende.  

Design: retrospektiv 

kvalitativ. Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer. Dataanlys: 

Giorgis process, vilken 

inriktas på att identifiera 

teman utifrån intervjuer. 

 

Sex teman som 

exemplifierade patienternas 

beslutsfattande identifierades 

under intervjuerna; försent 

för att sluta nu, att hitta 

motivation, skuldkänslor på 

grund av fortsatt rökning, 

förhandling/begrundande, 

måste sluta och minskad 

livskvalitet. 

 

 

 


