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Sammanfattning    

I Sverige har uppemot 700 000  människor kronisk obstruktiv lungsjukdom och antalet 

människor som drabbas ökar varje år. Människor med KOL har en försämrad 

andningsfunktion som hos många bidrar till en försämrad livskvalitet. 

Andningssvårigheter som förekommer kan få människan att bland annat uppleva smärta 

och ångest och dessa orsakar ett lidande. Eftersom sjuksköterskan har i uppgift att 

minska patientens lidande och främja hälsan är det viktigt att sjuksköterskan har 

kännedom om patientens uppfattningar och upplevelser av att leva med KOL. Syftet 

med studien är därför att beskriva patienters upplevelser av att leva med KOL. Metoden 

är en kvalitativ litteraturstudie där resultaten i åtta artiklar med vårdvetenskaplig ansats 

har analyserats. Studien resulterade i tre huvudteman och sju subteman. De tre 

huvudteman är: Upplevelser av en förändrad kropp, en förändrad uppfattning av 

världen, upplevelser av minskad kontroll och ökat beroende. Resultatet visar att 

patienter med KOL upplevde förluster av fysiska förmågor som innebar att de måste 

anpassa sig och som även begränsade de sociala delarna av livet. Känslor av skuld och 

skam förekom och grundar sig delvis på upplevelser av att inte bli förstådda av 

omgivningen. Patienterna upplevde en social isolering till följd av sin sjukdom. Att 

underlätta för patienterna till sociala sammanhang sågs därför som betydelsefullt för 

dem. De upplevde sig oförstådda av omgivningen och kände brister i empati från 

sjukvårdspersonal som skapade skuldkänslor. Det är viktigt att vårdrelationen ger 

trygghet och förtroende för patienterna genom att sjuksköterskan ses som en hjälpande 

hand, en som vill stödja och lyssna.  
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INLEDNING 

You feel as if you are on your last breath. It´s very frightening. When this happens I need 

someone to hold my hand and talk to me, that gives me comfort. Gives me some control 

(Barnett, 2005, s. 810). 

 

En patient som har kronisk obstruktiv lungfunktion (KOL) har en mer eller mindre försämrad 

andningsfunktion. Inte sällan blir de som får KOL mindre fysiskt aktiva till den grad att andra 

riskfaktorer ökar. En minskad fysisk aktivitet genererar i sin tur andra riskfaktorer som 

påverkar människans hälsa och även psykiska reaktioner som exempelvis depression och 

ångest kan utvecklas. Forskning visar att en försämrad andningsfunktion, då den uppenbarar 

sig för patienten, sätter den fysiska rörelseförmågan på prov och tillsammans med den oro 

som den försämrade andningsfunktionen kan skapa bidrar de till ett sjukdomslidande som inte 

minst påverkar patientens självbild och självförtroende. Som sjuksköterska kommer man förr 

eller senare möta denna patientgrupp samtidigt som prognoser tyder på att antalet patienter 

med KOL ökar i förhållande till världsbefolkningen.  

Genom verksamhetsförlagda studier på en somatisk slutenvård kom författaren i kontakt med 

patienter som hade KOL och var ofta delaktig i vårdandet av dem. Där märktes det väl att 

patienter hade svårt att klara av vardagliga sysslor när symtomen var påtagliga och vid dessa 

tillfällen infann sig även en känsla av hopplöshet hos patienterna som sjukvården inte kunde 

förändra. Detta intresserade författaren och blev senare en motivation till att få ny kunskap om 

betydelsen av patienters upplevelser av att leva med KOL. Det finns inget botemedel för KOL 

men som sjuksköterska handlar det om att lyssna på hur symtomen påverkar patienter och 

deras upplevelser av att leva med KOL för på så sätt och bidra till en god vård. 

 

BAKGRUND 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett samlingsnamn på ett antal sjukdomar som 

drabbar luftvägarna och som 64 miljoner människor runt om i världen hade år 2004. År 2005 

dog över 3 miljoner människor till följd av sjukdomen enligt undersökningar gjorda av WHO. 

Antalet människor som drabbas ökar varje år och WHO uppskattar att KOL kommer vara den 

tredje vanligaste dödsorsaken i världen år 2030 (WHO, 2011).  

 

Enligt Hjärt-och Lungsjukas Riksförbund (2011) lever det i Sverige uppemot 700 000 

människor som har KOL och årligen dör ungefär 3000 personer i Sverige på grund av KOL. 

Sverige är dock det enda land i världen där fler kvinnor än män dör i sjukdomen. Att faktiskt 

fler kvinnor än män röker kan vara en orsak. 

 

Symtom 

Det karaktäristiska för kronisk obstruktiv lungsjukdom är ett ökat luftflödesmotstånd som 

beror på en onormal inflammatorisk reaktion som innebär att luftvägarnas diameter minskar. 

Obstruktiviteten är inte helt reversibel och den är oftast progressiv vilket ytterligare 

kännetecknar KOL (Griph & Ström, 2007). Förutom ökat luftflödesmotstånd är symtom som 

hosta, upphostning av sekret och dyspné vanliga. Dyspné, som är synonym till andnöd, 

innebär en subjektiv obehaglig känsla av att inte kunna få luft och orsakas framförallt av hög 

nivå av koldioxid i blodet (Dichmann Sorknæs, 2002). 

 

Patienter med KOL har i större eller mindre grad emfysem. Emfysem i lungorna 

karaktäriseras av att den elastiska bindväven i bland annat alveolarväggarna förstörs vilket 
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leder till att luftvägarna saknar elastisk vävnad som håller dem utspända vid andning. Detta 

leder till ökat luftflödesmotstånd och hos patienterna kan man ana detta när de andas, 

bröstkorgen är utspänd för att motverka nedbrytningen av lungväggarnas elasticitet (Griph & 

Ström, 2007). KOL kan indelas i olika stadier från lindrig till medelsvår till svår KOL och 

symtomen kan därför förekomma i olika grader (Socialstyrelsen, 2007). Diagnosen KOL 

ställs efter en spirometriundersökning (Griph & Ström, 2007). Vid spirometriundersökning 

mäter man hur mycket luft patienten kan pressa ut på 1 sekund (forcerad exspiratorisk volym, 

FEV1). Vid en spirometri mäter man även den totala mängden luft patienten kan pressa ut 

efter en maximal inandning (forcerad vitalkapacitet, FVC). När diagnosen KOL ställs är 

FEV1 mindre än 70 % av FVC (Dichmann Sorknæs, 2002). 

 

Vårdvetenskapliga perspektiv 

Livsvärld och subjektiv kropp 

Att se ur ett livsvärldsperspektiv innebär att människans vardagsvärld och dagliga tillvaro 

uppmärksammas och här betonas människans upplevelser och erfarenheter. I vårdandet av 

patienter kan det konkret innebära att fokusera på hur patienterna erfar sin hälsa, sitt lidande, 

sitt välbefinnande eller sin vård och för sjuksköterskan gäller det att ha en öppenhet och 

följsamhet för patienternas och de närståendes levda värld. Öppenheten kräver förmågan att 

bli överraskad och för detta måste sjuksköterskan även kunna sätta sin förförståelse åt sidan i 

möte med patienterna och närstående. Det är med kroppen som människan upplever och har 

tillgång till världen och livet. Men när kroppen förändras till följd av en sjukdom förändras 

även tillgången till världen och livet. Detta kan bli en påtaglig förändring när en människa 

drabbas av en kronisk sjukdom. För vårdandet är det viktigt som sjuksköterska att ha en 

öppenhet och en medvetenhet om sin förförståelse när patienterna berättar hur de upplever sin 

sjukdom och situation, detta eftersom alla människor upplever sin kropp och sin värld olika 

(Dahlberg, Fagerberg, Nyström, Segesten & Suserud, 2003). 
 

Lidande 

I en patients livsvärld förekommer lidande i olika former. Lidande är ett begrepp som i mångt 

och mycket återkommer inom vårdvetenskapen där man samtidigt talar om tre olika former av 

lidande. Livslidande är en form av lidande som är förknippat med levandet i alla faser och 

former, det vill säga hela människans livssituation. Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär 

en förändring av den subjektiva kroppen och därmed ett livslidande. Existentiella frågor kan 

uppkomma och tillsammans med den förändrade subjektiva kroppen kan människan uppleva 

begränsningar och en förändrad värld som skapar ett livslidande. Ett sjukdomslidande uppstår 

av de symtom sjukdomen orsakar (Wiklund, 2003). 

 

En människa som har KOL kan exempelvis uppleva smärta och ångest vid 

andningssvårigheter och dessa orsakar ett lidande som i det hela beror på sjukdomen. 

Konsekvenserna av symtomen kan begränsa människan och på så sätt bidra till ett 

sjukdomslidande. Många patienter med måttlig till svår KOL har försämrad livskvalitet på 

grund av sin sjukdom. Andningsdyspné gör att patienterna rör sig mindre vilket försvagar 

musklerna, försämrar konditionen och ökar risken för utveckling av osteoporos. Det blir en 

ökad risk för att bli än mer begränsade vilket späder på sjukdomslidandet och påverkar 

livskvaliteten negativt (Griph & Ström, 2007). Vårdlidande kan förekomma då patienten 

upplever konsekvenser av den vård och behandling som ges till patienten. Brister i 

sjuksköterskans kunskap och förståelse för patientens upplevelser och behov av vård kan ge 

felaktig eller utebliven vård vilket kan leda till att de symtom och problem som sjukdomen för 
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med sig även förvärras. Att inte bli tagen på allvar när patienten berättar om sina symtom kan 

kännas kränkande och resultera i ett vårdlidande som även kan påverka vårdrelationen mellan 

sjuksköterska och patient (Wiklund, 2003). 

 

Vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient är viktig i omvårdnaden då den i sig kan vara 

vårdande eftersom den tillit och det förtroende som kan skapas ur detta ger patienten 

möjlighet att förmedla sina känslor och upplevelser av att leva med sin sjukdom. 

Vårdrelationen ska alltså ses som något positivt men enligt Dahlberg et al. (2003) uppstår ett 

vårdlidande ur framförallt vårdrelationen. 

 

Hälsa 

Hälsa beskriver Eriksson (1997) som en upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande 

men liksom lidandet är hälsan en del av livet och de motsätter inte varandra. En del av 

hälsoprocessen innebär att faktiskt möta och försonas med lidandet. Hälsa innebär därför inte 

automatiskt en frånvaro av sjukdom. Upplevelsen av hälsa och ohälsa kan vara subjektiv 

beroende på vilket perspektiv man utgår från och vilka subjektiva samt objektiva tecken man 

går efter. Uppfattas människan enbart som en biologisk kropp kan ohälsa beskrivas som en 

följd av en sjukdom i kroppen. 

 

Wiklund (2003) skriver att det är viktigt att ha klart vilket perspektiv på människan och hälsan 

man utgår från i sitt arbete som vårdare. Med ett vårdvetenskapligt perspektiv ställs i första 

hand hälsa och lidandet i fokus vid vårdandet av människan och inte själva sjukdomen 

(Eriksson, 1997). Med det vårdvetenskapliga perspektivet försöker vårdaren få reda på hur 

patienten upplever och uttrycker hälsa och lidande med ett syfte att lindra patientens lidande 

och hjälpa patienten till att uppleva hälsa. En känsla av välbefinnande är en del av hälsan och 

det är en känsla som kan upplevas när exempelvis lidandet lindras (Wiklund, 2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 

En patients inställning till sin sjukdom och sin situation har betydande påverkan på patientens 

förmåga att leva med sjukdomen. Att som sjuksköterska ha kunskap om vanligt 

förekommande känslor och reaktioner hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom är 

betydelsefullt. Patienter behöver motiveras och informeras och ta till sig kunskap på det sätt 

som lämpar sig bäst för den enskilda både hemma och på sjukhus. Det blir ett problem om det 

finns stora brister i sjuksköterskors kunskap om patienters upplevelse av att leva med KOL 

eftersom detta ökar risken för ett vårdlidande hos patienten. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. 

 

METOD 

Studien är en kvalitativ litteraturstudie enligt Friberg (2006). Metoden innebär analysering av 

kvalitativ forskning och valdes eftersom denna studie fokuserar på upplevelser. Att analysera 

kvalitativ forskning ger möjlighet till att förstå människors upplevelser och erfarenheter av att 

leva med KOL och ses därför som mest lämplig. Modellen grundar sig på att sammanställa 
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flera studiers resultat för att sammansätta och omvandla nuvarande kunskap om det specifika 

fenomenet till praktiskt användbar kunskap. 

 

Litteratursökning 

Denna litteraturstudie baserar sig på åtta vetenskapliga artiklar som valdes ut efter flera 

sökprocesser. Inledningsvis användes databasen Cinahl för att hitta artiklar. Cinahl användes 

för sökning av artiklar då det i den publiceras forskning inom vårdvetenskap. En 

sammanställning av artikelsökningarna i databaser visas i Tabell 1. De sökord som användes i 

sökning efter relevanta artiklar var: chronic, obstructive, pulmonary, patient, experience, 

breathlessness, perspective, life quality, och disability. Vid de första sökningarna användes 

varje sökord enskilt. De gav tusentals träffar varje gång så för att få ett mer hanterligt 

sökresultat gjordes en ny sökning. I den sökningen användes chronic, obstructive, pulmonary, 

patient och experience tillsammans vilket resulterade i åttiotvå träffar. Inklusionskriterier 

innebar att alla artiklar skulle vara publicerade under de senast elva åren, (2000-2011), vara 

skrivna på engelska, ha tillgängliga abstrakt och vara peer-reviewed. Samtliga artiklars 

rubriker lästes igenom men många av dem uppfattades inte som relevanta för studiens syfte 

och sållades därför bort. Efter det första urvalet framkom trettiofem artiklar som intressanta 

med syftet i åtanke. Abstrakt i samtliga trettiofem artiklar lästes varav elva artiklar bedömdes 

vara av intresse. Dessa elva artiklars abstrakt lästes ytterligare en gång för att få en tydligare 

bild av dem. Det visade sig att fyra av dem passade syftet och togs då med.  

 

Nästa sökning var en så kallad sekundär sökning enligt Friberg (2006) genom att de fyra 

artiklarnas referenslistor studerades för att möjligtvis hitta ytterligare artiklar av intresse för 

syftet och som inte fanns med vid den första sökningen. Vid denna sökning framkom tre 

artiklar som togs med i studien. De tre artiklarna uppfyllde samtliga inklusionskriterier som 

även gällde vid den första sökningen utom ett. En artikel var nämligen publicerad år 1999 

men dess abstrakt tycktes passa väl in på syftet och därför togs den med. Sju artiklar ansågs 

inte tillräckligt för studien så det gjordes därför en ny sökning, denna gång i Summon. 

Anledningen till att Summon användes var för att den hade ett större omfång av vetenskapliga 

artiklar än Cinahl och därmed en större chans att få träffar på artiklar som inte fanns i Cinahl. 

Sökorden som användes tillsammans var: chronic, obstructive, pulmonary, patient, 

experience, breathlessness, life quality och disability. Inklusionskriterier som använts i 

tidigare sökningar gällde även här och sökningen gav 411 träffar. Ytterligare ett sökord, 

stories, lades till vilket gav 38 träffar. Abstrakt i artiklarna lästes igenom och en relevant 

artikel togs med.  

 

Tabell 1: Resultat av databassökningar. 

Databas Sökord Antal träffar Genomlästa abstrakt  Uttagna artiklar 

Cinahl chronic, obstructive, 

pulmonary, patient, 

experience 

82 35 4 

Summon chronic, obstructive, 

pulmonary, patient, 

experience, 

breathlessness, life 

quality, disability + 

stories 

411 

 

Med sökordet 

stories tillagt: 

38 

38 1 

Sekundär sökning 3 
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Dataanalys 

Utifrån den modell som beskrivs i Friberg (2006) analyserades de åtta kvalitativa artiklarna. 

Ett övergripande mål med analyserna var att hitta bärande delar i varje resultat för att skapa 

nya övergripande delar med syftet i minnet under hela analysarbetet. Tanken var att gå från 

helhet till delar till en ny helhet.  

 

Till att börja med lästes artiklarna igenom för att skapa en överblick av deras innehåll. I ett 

andra steg lades fokus på resultatet och en sammanställning av varje artikels resultat gjordes i 

form av en schematisk översikt. Schematiska översikter av artiklarna och framförallt deras 

resultat återfinns i Bilaga 1. Resultatet i varje artikel lästes noggrant flera gånger för att 

identifiera och ta ut nyckelord och meningsbärande enheter ur deras sammanhang.  

 

Det var viktigt att granska nyckelorden och de meningsbärande enheterna så att de på något 

sätt skulle svara på respektive syfte i artiklarna. De nyckelord och meningsbärande enheter 

som hittades skrevs upp på papper för att i ett tredje steg kategoriseras efter likheter och 

skillnader. Likheterna fördes sedan samman och bildade nya övergripande huvudteman och 

subteman. Tre huvudteman och sju subteman skapades och tillsammans utgör de grunden i 

studiens resultat. 

 

RESULTAT 

Analyserna av artiklarna resulterade, utifrån syftet, i tre huvudteman och åtta subteman. 

Huvudteman och subteman presenteras i figur 1. 

 

            HUVUDTEMA     SUBTEMA 

 

 
 

 

  Figur 1. Redovisning av huvudteman och subteman. 

 

Upplevelser av en 

förändrad kropp 

En förändrad 

uppfattning av 

världen 

Upplevelser av 

minskad 

kontroll och 

ökat beroende 

Fysiska 

begränsningar 

Sociala 

begränsningar 

Anpassning till en 

förändrad kropp 

Känslor av  

skuld och skam 
Att inte bli förstådd 

Känsla av ökat beroende 

av omgivningen 

Osäkerhet och bristande 

framtidsperspektiv 



 6 

Upplevelser av en förändrad kropp 

Fysiska begränsningar 

Resultatet visar att patienter med KOL har förändrade uppfattningar av sina kroppar och 

upplever fysiska begränsningar. Tidigare kunde de utföra dagliga aktiviteter som de numera 

inte mäktar med. De upplever förluster av fysiska förmågor som innebär att de måste anpassa 

sig och som därtill begränsar deras liv. I flertalet av artiklarna beskrivs upplevelser av 

andfåddhet som en orsak till ett förändrat vardagsliv. Framförallt var det på morgonen som de 

kände sig mest påverkade. Det kunde ta flera timmar för medicinen att verka och för 

patienterna att känna sig normala. Nattetid upplevdes också som en särskilt problematisk tid 

då många uppgav att de endast kunde sova några få timmar innan de blev andfådda (Barnett, 

2005; Williams, Bruton, Ellis-Hill & McPherson, 2007; Gullick & Stainton, 2008).  

Andfåddheten sågs samtidigt som det värsta symtomet, det var något som kunde uppkomma 

hos deltagarna utan att ha ansträngt sig. I Barnett (2005) beskriver en deltagare sin upplevelse 

av andfåddhet som en känsla av att kvävas.  

 

Rädslan för att bli andfådd gjorde att många drog sig för att på egen hand utföra dagliga 

aktiviteter som att duscha och klä på sig eftersom minsta ansträngning kunde orsaka 

andfåddhet. Vattenångorna påverkade andningen och att böja sig gjorde också att duschning 

sågs som problematiskt för deltagarna (Barnett, 2005). Att gå i trappor, i uppförsbackar eller 

att dammsuga var svårt att göra. Samtidigt upplevde deltagarna kallt och blåsigt väder som 

jobbigt då det påverkade deras andning negativt (Small & Lamb, 1999).  

 

Även om rädslan för att bli andfådd var närvarande hos deltagarna ansåg många att vissa 

fysiska aktiviteter var nödvändiga. Att promenera såg de som en viktig del i sina liv men som 

de även trivdes med att upprätthålla till den grad de klarade av (Williams et al., 2007). 

Deltagare motiverade sin fysiska aktivitet med att det var viktigt för att bibehålla musklernas 

styrka och med detta en viss självständighet (Small & Lamb, 1999). Många deltagare försökte 

hitta lösningar till de problem de upplevde och framhävde positiva aspekter av de situationer 

de var i. Ett exempel är när en deltagare uttrycker en känsla av att vara nöjd med sin förmåga 

att gå i sin lilla trädgård. För en annan deltagare var bilen en viktig del i det positiva 

tänkandet. Att fortfarande kunna köra bil uttryckte deltagaren som en känsla av att vara fri 

och fortfarande vara självständig i viss mån. Känslan av att själv kunna lämna sitt hem och 

köra bil förekom hos flertalet av deltagarna (Williams et al., 2007).  

 

I studien av Small & Lamb (1999) framkommer det att människor med KOL dagligen 

upplevde en trötthet som påverkade deras vardagsliv. Ansträngd andning var en starkt 

bidragande orsak till detta och deltagarna var ständigt medvetna om att ansträngd andning var 

lika med trötthet. Deltagarna beskrev sin trötthet som en annan typ av trötthet än den vanliga 

trötthet som kan upplevas eller en trötthet som personer med andra hälsoproblem upplever. 

Enligt deltagarna upplevdes deras trötthet som svårare att handskas med då den var mer 

ihållande. En deltagare beskriver att trötthet hos en människa som inte har KOL kunde bero 

på att man till exempel ansträngt sig men förmodligen kunde fortsätta med det efter en liten 

stunds vila men för deltagaren var tröttheten så påtaglig att hon verkligen fick vila ett tag. 

 

Eftersom andfåddhet och trötthet upplevdes gå hand i hand och förekom dagligen hos många 

deltagare påverkade dessa fenomen de mest basala aktiviteter i deltagarnas vardagsliv. 

Odencrants et al., (2005) beskriver KOL-patienters upplevelser av måltider. I studien berättar 

deltagarna om svårigheter med att laga sin egen mat då de emellanåt blir trötta och behöver 



 7 

sätta sig ner för att vila. Lukten av matos från matlagningen kan ibland resultera i att de hellre 

äter kall mat eller mat som går snabbt att laga.  

 

I Gullick & Stainton (2008) beskrivs det hur deltagare upplever en generellt minskad aptit och 

viktminskning och de tidigare nämnda problemen med måltider kan vara bidragande orsaker 

till dessa. Både Barnett (2005) och Odencrants et al., (2005) beskriver deltagares svårigheter 

med att tugga och andas samtidigt och rädslan för att inte kunna andas när de äter.  

 

Sociala begränsningar 

I flera artiklar visar det sig att deltagares sociala nätverk påverkades av deras symtom och 

framförallt hur det påverkade förmågan att träffa familj och vänner (Small & Lamb, 1999; 

Barnett, 2005; Williams et al., 2007). Att delta i olika aktiviteter var väldigt viktigt för 

deltagarna då detta möjliggjorde sociala sammanhang men på grund av svårigheter med att 

åka hemifrån förlorade många deltagare en del av det sociala nätverk som de tidigare haft 

(Williams et al., 2007).  

 

Den särskilda trötthet som deltagarna, till följd av sin KOL, upplevde dagligen var en 

betydande orsak till förlusten av sociala sammanhang och därtill kände de sig mindre 

betydelsefulla för andra (Gullick & Stainton, 2008). 

 

Liknande resultat framkommer även i Small & Lamb (1999). Deltagare nämner här att de ofta 

är för trötta för att delta i olika aktiviteter eller inte orkar fullfölja dem tillsammans med sina 

familjer eller vänner vilket begränsar deras möjligheter till att umgås med dem rent socialt. 

Ibland var de tvungna att undvika vissa sociala miljöer som kunde förvärra deras tillstånd. En 

deltagare berättar att hon aldrig går till ställen där folk röker och därför förlorade hon det 

sociala umgänget med flera av sina vänner.  

 

I Williams et al., (2007) infinner sig känslor av isolering från sociala sammanhang hos 

samtliga deltagare och de flesta upplevde en ensamhet till följd av detta. En man bodde med 

sin fru och hade väldigt lite kontakt med resten av sin familj och kunde då känna en känsla av 

ensamhet. Folk som besökte honom kom inte lika ofta och han ansåg att det berodde på det 

tillstånd han befann sig i. Mannen berättar att en del av hans vänner säger att de ska besöka 

honom och tillsammans åka ut, men så kommer de aldrig. 

 

Liknande uppfattningar klargörs i Gullick & Stainton (2008) där deltagares försämring av 

sjukdom indirekt påverkade deras relationer till andra genom att deras temperament 

förändrades. När deras förmåga att klara saker på egen hand försämrades eller när de blev än 

mer beroende av andra uttryckte de bland annat ilska och frustration över detta. Dessa 

emotionella uttryck och den depression som flertalet deltagare emellanåt upplevde gjorde att 

folk omkring tog avstånd från dem. 

 

I Small & Lamb (1999) framkommer liknande känslor då bristen på energi och den trötthet 

som uppkom skapade känslor av irritation och frustration. En deltagare berättar hur jobbigt 

det upplevdes vara att inte kunna gå upp och göra det man känner för. Deltagaren såg sig 

alltid som en aktiv person och inte en som satt stilla och inte gjorde något. 

 

Anpassning till en förändrad kropp 

De begränsningar som deltagarna upplevde och som förändrade deras tillgång till livet gjorde 

att de fick anpassa sig till de nya situationer de kunde hamna i. I flera fall innebar det att de 
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medvetet fick utveckla nya strategier för att klara av vardagliga uppgifter. Ofta gick 

strategierna ut på att undvika att hamna i situationer som innebar andfåddhet men det 

användes även strategier för att hantera situationerna när de väl uppstod. Att medvetet vila 

och hämta andan var den vanligaste strategin, när det gällde att exempelvis gå en viss sträcka. 

En förebyggande strategi, som författaren vill kalla den, handlade om att planera hur en 

uppgift skulle utföras utefter kroppens behov. Det kunde handla om att ta hänsyn till hur långt 

man skulle gå, hur många trappsteg som fanns med och eventuella hjälpmedel som kunde 

användas (Gullick & Stainton, 2008).  

 

En annan typ av strategi innebar att tvinga sig själv, sin kropp, till att utföra sådant som 

ansågs viktigt trots att man var väldigt andfådd och trött. Flera deltagare tyckte det var viktigt 

att anstränga sig så att de blev trötta och motiverade det med att det var viktigt för att bevara 

musklernas styrka och därigenom bevara den grad av självständighet de hade (Small & Lamb, 

1999).  

 

Problemet med andningsförmågan och måltider, då många intervjuade deltagare hade svårt att 

kombinera tuggandet med andningen, löste en del genom att äta mindre portioner eller genom 

att sprida ut måltiderna över hela dygnet. De dagar då det var väldigt jobbigt att laga mat 

valde några att äta kall mat eller mat som gick snabbt och lätt att laga. En del kunde förbereda 

sig för dagar då de inte orkade lika mycket genom att någon dag innan laga mat som gick att 

spara för att äta just de dagar de inte orkade lika mycket (Odencrants, et al., 2005). 

 

Några intervjuade berättade om hur de hanterade sina känslor eller försökte förhindra negativa 

känslor att uppkomma då de upplevde problem som påverkades av deras sjukdom. Ett positivt 

förhållningssätt till sitt liv och den situation man befann sig i tycktes hjälpa de flesta 

deltagarna. Att helt enkelt acceptera de fysiska begränsningarna och att de begränsningar av 

livet det innebar hjälpte till. För andra var detta inte lika lätt och istället försökte de att inte 

tänka på att de inte klarade av en viss sak genom att hålla sig sysselsatta med annat. En 

deltagare berättade att han/hon brukade slappna av genom att lyssna på musik. Att lyssna på 

musik hjälpte deltagaren att sluta tänka på sin trötthet och andfåddhet och därmed den oro 

dem kunde skapa (Small & Lamb, 1999). 

 

En förändrad uppfattning av världen 

Känslor av skuld och skam 

Förutom att dagligen hantera vardagliga situationer med en större medvetenhet om sina 

begränsningar fick deltagare även hantera känslor av skuld och skam. Dessa känslor grundade 

sig på deras upplevelser av att vara dömda av omgivningen. Deltagare i en studie av Halding, 

Heggdal & Wahl (2011) fann att folk oftast såg KOL som en rökarrelaterad sjukdom och 

därför hade samhället redan förutfattade meningar om personer med KOL. Deltagare ansåg att 

deras omgivning hade en ensidig förklaring till deras sjukdom, nämligen att KOL är en 

självförvållad sjukdom som berodde på rökning vilket fick dem att känna sig än mer skyldiga 

till sin sjukdom. Känslor av skuld kunde uppkomma vid olika tillfällen, bland annat vid möten 

med sjukvårdspersonal. De upplevde en brist på empati hos sjukvårdspersonal eftersom 

sjukvårdspersonalen uppfattades vara för inriktade på deltagarnas rökvanor. Några kände sig 

utnyttjade och stigmatiserade av olika hälsofrämjande kampanjer som gick ut i media med 

hemska bilder på patienter med KOL, allt för att illustrera rökningens skador. Ur deltagarnas 

perspektiv sågs dessa kampanjer som ett sätt att skrämma folk från att röka på deras 

bekostnad. Deltagarna såg det inte som ett sätt att förbättra KOL-patienters tillstånd och detta 

resulterade i att de bland annat skämdes och kände sig missgynnade. En deltagare beskriver 
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att hon fick hemska skuldkänslor i början, bl.a. på grund av att deltagarens rökning sågs som 

den enda absoluta orsaken till KOL. En del läkare ansåg att sjukdomen helt enkelt var 

självförvållad. 

 

En annan aspekt på faktorer som kan framkalla skuldkänslor är relationerna till familj och 

vänner. Vid tillfällen då deltagarna åt tillsammans med släktingar eller vänner kunde både 

positiva och negativa aspekter framkomma. Det positiva var att sällskapet gav dem motivation 

att äta mer men det negativa var när andra kommenterade deras problem med att äta. Då 

skämdes de till och med till den grad att de blev nervösa och började hosta (Odencrants, et al., 

2005). En annan deltagare skämdes över det faktum att hans fru fick hjälpa honom med att 

duscha och därför undvek han att duscha när hans barn var hemma, de fick inte veta om detta 

(Barnett, 2005).  

 

Deltagare beskriver även att de inte får den hjälp de behöver av omgivningen trots vetskapen 

om deras sjukdom och behov. De upplevde sig missgynnade och ansåg att det berodde på en 

negativ inställning till KOL eftersom den är självförvållad och kan relateras till rökning 

(Halding, 2011). Att, utåt sett, verka normala när det gäller deras hälsa var ofta viktigt för 

deltagarna och för detta krävdes det att de ibland dolde sådant som kunde ”avslöja” dem. Vid 

andra tillfällen valde dem däremot att synliggöra det faktum att de hade KOL. Då deltagare 

valde att använda syrgas när de exempelvis var i affärer gjorde de ett medvetet val att ”visa” 

sin sjukdom eftersom syrgasutrustningen var både tung och synlig. Andra valda att inte ta 

med syrgasutrustningen för att undvika känslor av skam. Att försöka dölja sina symtom och 

begränsningar sågs samtidigt som ett kompromissande med hälsan och till fördel för känslan 

av att inte skämmas (McMillan Boyles, Hill Bailey & Mossey, 2011).  

 

Att inte bli förstådd 

Deltagares upplevelser av att leva med KOL innehåller känslor av skuld och skam och dessa 

känslor grundar sig ofta på deras upplevelser av att inte bli förstådda av omgivningen. För att 

få hjälp fick de ibland förklara för andra att de hade KOL och inte kunde utföra en uppgift och 

ibland valde de att ta med synliga hjälpmedel som syrgastub och näsgrimma för att göra folk 

medvetna om att de hade KOL (McMillan Boyles, et al., 2011). De kände sig oförstådda av 

sjukvården då det var svårt för deltagarna att prata om andra möjliga orsaker till sina symtom, 

deras sjukdom ansågs vara orsakad av rökning och deras tankar sågs som mindre viktiga 

(Halding, 2011). Utöver detta finns det berättelser från deltagarnas erfarenheter av att till 

exempel parkera på handikapplatser och den problematik som då och då kunde förekomma. 

Deltagare beskriver att de ibland fick kommentarer om att de inte fick parkera på en 

handikapplats eftersom parkeringskortet för handikapplatsen inte uppfattades av 

omgivningen. Vid andra tillfällen blev de utfrågade om varför de parkerade på handikapplats 

då de av omgivningen inte upplevdes vara i behov av en. Dessa situationer gjorde att de inte 

kände en förståelse för sina handlingar av omgivningen och samtidigt kände de sig offentligt 

förnedrade. En kvinna upplevde det som väldigt jobbigt att hamna i situationer där hon måste 

förklara sig. Hon kunde vara andfådd redan innan och att hamna i diskussion med någon 

gjorde henne ännu mer andfådd. Vid dessa tillfällen valde hon därför att ignorera dem och 

gick istället vidare. Flera deltagare beskrev liknande situationer där deras andfåddhet 

begränsade möjligheter att hantera konfrontationer (McMillan Boyles, et al., 2011). 

 

Det finns en oförståelse för sjukdomar som KOL hos allmänheten och enligt flera deltagare 

beror det delvis på att den jämförs med andra sjukdomar. Deltagare upplever att KOL hamnar 

i skymundan eller betraktas som mindre allvarlig när den jämförs med sjukdomar som AIDS, 
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cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Orsaken till detta, menar de, beror på att KOL inte 

uppmärksammas lika mycket som dessa sjukdomar i form av debatter, forskning och i media 

(McMillan Boyles, et al., 2011). Vidare beskriver deltagare i Small & Lamb (1999) att deras 

begränsningar, som KOL är orsaken till, ibland inte uppfattas av människor vilket väcker 

irritation. Bristen på förståelse för människor med KOL leder ibland till att omgivningen 

upplevs vara okänslig även när den vill vara hjälpsam. En deltagare berättar hur folk ibland 

säger att hon inte kan göra vissa saker då det är för jobbigt. Deltagaren känner sig då 

förolämpad och säger att hon vet bäst själv vad hon klarar av.  

 

Som en kontrast till den brist på förståelse som deltagare upplevde i deras omgivning bör det 

nämnas att de flesta deltagarna i Barnett (2005) beskrev hur de upplevde sina familjer och 

vänner som förstående; att de förstod deras situationer. 

 

Upplevelser av minskad kontroll och ökat beroende 

Känsla av ökat beroende av omgivningen 

De flesta deltagarna påverkades av sin KOL till den grad att de inte klarade av att utföra vissa 

dagliga aktiviteter. Den andfåddhet som de ofta upplevde när de var fysiskt aktiva gjorde det 

svårt för majoriteten av patienterna i Odencrants, et al., (2005) att till exempel handla mat på 

egen hand. De var beroende av någon annan till att inhandla den mat som behövdes. Vissa 

hade svårt att acceptera det faktum att de var beroende av andra och de hade även svårt att 

acceptera hjälp när det erbjöds. Följden av att inte vilja acceptera hjälp från andra var att de 

inte alltid tog kontakt med andra och frågade om hjälp när de behövde den. Istället valde de 

att inte slutföra det som de höll på med vilket gjorde dem mindre aktiva om dagarna. 

Deltagare i Barnett (2005) berättar att de i samband med de minskade dagliga aktiviteterna 

fick försämrad kondition så att de orkade mindre och mindre vilket i sin tur bidrog till att även 

självförtroendet minskade. De kände sig mer och mer beroende av andra och på så sätt 

upplevde de en minskad livskvalitet. 

 

För en deltagare i Williams et al. (2007) var tillgången till hjälp avgörande för om han kunde 

gå ut ur sitt hus eller inte. Hade han ingen som hjälpte honom att gå ut fick han stanna hemma 

och det faktum att vara beroende av andra för att gå ut förstärkte deltagarens känsla av att vara 

bunden till sitt hus. I samma studie nämnde flera deltagare betydelsen av att köra bil. Att köra 

bil gjorde det möjligt att själv lämna sitt hem och detta gjorde att de inte behövde hjälp av 

någon annan, de upplevde en viss självständighet med förmågan att köra bil. På grund av att 

de med tiden påverkades mer och mer av sin KOL blev det svårare att köra bil. För en 

deltagare var det viktigt att köra bil av den anledningen att han kunde skjutsa sin fru. 

Deltagaren kände en stolthet över detta och såg det som en del av den roll han hade i sin 

familj men när han inte kunde köra bil blev det hans dotter som fick skjutsa frun. Begreppet 

beroende får här en annan innebörd. Deltagarens fru var beroende av att han skjutsade henne 

men när han inte förmådde klara av detta förlorade han också en del av den roll han hade i 

familjen och därför upplevde deltagaren att han hade förlorat en del av den betydelse han hade 

för sin fru. Deltagaren berättar att det inte var nödvändigt för hans fru att skaffa körkort för 

några år sedan eftersom deltagaren skulle skjutsa henne när det behövdes. Nu klara han inte 

alltid av att köra bil så dottern hjälper till med att skjutsa frun. 

 

Osäkerhet och bristande framtidsperspektiv 

Det finns en osäkerhet med symtomen som patienter med KOL upplever och osäkerheten 

beskrivs återkommande i studien av Barnett (2005). Andfåddhet och trötthet kunde ena dagen 
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knappt upplevas medan de nästa dag var så närvarande att de hindrade patienterna från att 

vara lika aktiva. De upplevde att symtomen även kunde förändras för varje timma och därför 

var de ofta osäkra på vad de kunde göra under dagen.  

 

Genom att acceptera de fysisk begränsningar de hade och med stöttande familjer kände många 

ändå att begränsningarna inte var lika svåra att hantera (Small & Lamb, 1999). Att planera för 

vad som ska hända samma dag eller för nästa dag var dock svårt att göra eftersom det mesta 

berodde på hur bra de kände sig för dagen. Den minskade kontrollen över sin kropp och den 

osäkerhet patienterna kunde känna på grund av detta innebar dock inte att planeringen för 

dagen var mindre viktig. Det fanns fortfarande ett stort behov av att kunna planera för dagen 

eller nästkommande dag eftersom det lika väl kunde vara en dag då de orkade mer. När de 

planerade tog de hänsyn till en mängd faktorer som påverkar deras andning och därmed hur 

mycket de orkade. Exempelvis var väderförhållandena för dagen något som de behövde räkna 

med om de skulle vara utomhus. Allt som kunde göra dem andfådda togs i beräkning men 

ändå fanns en viss osäkerhet. En deltagare berättar att minsta ansträngning orsakade 

andfåddhet. Att böja sig ledde ofta till andfåddhet. Deltagaren kunde vissa dagar klara av att 

gå i trappor utan större problem men andra dagar var det jobbigt. Deltagaren behövde då 

stanna halvvägs för att hämta andan (Barnett, 2005). 

 

Samtidigt som patienterna var osäkra på hur de skulle påverkas under dagen av symtomen 

beskriver de även en osäkerhet som berör deras framtidsperspektiv. För vissa upplevdes en 

lättnad och ett ökat hopp för framtiden i början då de precis hade fått sin diagnos. De var 

lättade över att de hade KOL och inte cancer. Cancer sågs som ett större hot för deras framtid 

(Gysels & Higginson, 2010). Andra patienter, med medelsvår eller svår KOL, uttryckte en 

oftare negativ syn på framtiden. Majoriteten av patienterna i Barnett (2005) rökte fortfarande 

trots sin KOL och trots vetskapen om rökningens negativa påverkan med motiveringen att de 

redan tyckte att skadan var skedd. När de flera dagar i rad var mycket påverkade av 

andfåddhet och trötthet upplevdes det som väldigt jobbigt och dessa dagar var hoppet så 

frånvarande att de ville sluta leva. Författarna i Gysels & Higginson (2010) skriver att 

deltagarna inte funderade på framtiden. Framtiden var för dem alltför osäker så de valde att 

inte fundera på vad som kunde ske längre fram. En deltagare förklarar att livet stannas upp 

med KOL. En annan deltagare i Gullick & Stainton (2008) uttrycker ett större 

framtidsperspektiv med en mer positiv betoning. Deltagaren berättar att hon försöker klara av 

allt själv även då hon egentligen inte vill göra det. Hon beskriver hur hon tvingar sig själv och 

upplever det i slutändan som ett positivt tillvägagångssätt. Samtidigt får deltagaren en positiv 

känsla av att hon kanske lever ytterligare några år. 

 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom 

och eftersom det handlade om patienters upplevelser användes en kvalitativ litteraturbaserad 

studie. Att använda modellen för kvalitativ forskning enligt Friberg (2006) ansågs som mest 

lämpligt för att få ökad kunskap om fenomenet. Det fanns omfattande forskning som berörde 

fenomenet och på grund av det begränsades antal träffar vid artikelsökningarna genom att 

lägga till sökord och specificera sökningarna. Det måhända att relevanta och användbara 

artiklar sållades bort med detta tillvägagångssätt, vilket kan ses som en svaghet, men å andra 

sidan var det en nödvändighet och det sker ju alltid någon form av inriktning och specificering 

vid informationssökning som påverkar resultatet. Av de åtta artiklar som användes var en 
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äldre än tio år vilket kan uppfattas som för gammal men den ansågs likväl kunna svara på 

syftet och bidra till resultatet och därför togs den med. Dessutom har förmodligen patienters 

upplevelser av att leva med KOL idag och för tolv år sedan många likheter. Artiklarna som 

analyserades kommer från olika delar av världen med bland annat kulturella skillnader vilket 

kan ha betydelse för patienters upplevelser av KOL och hur de hanterar dem men några 

sådana skillnader var svåra att hitta i artiklarna. Trots att de inte hittades kan det vara svårt att 

skapa generaliserande slutsatser när det finns så varierande bakgrunder. Variationerna hos 

patienters upplevelser behöver dock inte nödvändigtvis innebära en nackdel eftersom man 

med fördel kan ha nytta av kunskapen om dessa i ett mångkulturellt land som Sverige. 

Sjuksköterskeyrket är samtidigt ett internationellt yrke som innebär stora möjligheter för 

svenska sjuksköterskor att jobba utomlands där man då hamnar i olika kulturer och 

sjukvårdssystem. 

 

Det var inga större svårigheter med att identifiera och plocka ur nyckelord samt 

meningsbärande enheter från artiklarna och möjligtvis kan det bero på att artiklarnas syften 

och resultat är ganska lika varandra. Det kan även bero på att några av artiklarna refererar till 

varandra, det vill säga att de har valts ut genom sekundära litteratursökningar. Det kan ses 

som en nackdel i studien och om jag fick göra om arbetet skulle jag kanske avstå från att göra 

sekundära litteratursökningar. Då skulle jag möjligtvis få artiklar som är lite mer olika men 

som fortfarande svarar på syftet. Likheterna kan även ses i en positiv aspekt eftersom 

artiklarnas resultat om patienters upplevelser av att leva med KOL stämmer bra överens med 

varandra. 

 

Det var tidskrävande men inte särskilt svårt att sortera och dela in de identifierade 

nyckelorden samt meningsbärande enheterna i huvudteman och subteman. Metoden är ett bra 

sätt att redovisa patienters upplevelser av KOL eftersom de ger en överskådlighet och ett 

sammanfattande perspektiv ur patienters upplevelser. Att formulera huvudteman och 

subteman var en lite svårare process i den meningen att det var svårt att hitta täckande 

benämningar på dem. En anledning var att huvudteman och subteman till stor del liknade 

varandra men till slut framkom tydliga benämningar för dessa. Analysarbetet i sin helhet var 

tidskrävande och man fick vid några tillfällen ändra tidsplaneringen för när de olika delarna i 

studien skulle vara någorlunda klara. 
 

Resultatdiskussion 

Måltidsrelaterade situationer 

I resultatet framkommer det att många patienter med KOL upplevde det som besvärligt att 

andas ordentligt vid måltider. Vissa löste det genom att äta mindre portioner men med risk för 

att inte tillgodose sig tillräckligt med näringsämnen (Odencrantz, et al., 2005). När patienterna 

inte kunde äta det som dem egentligen ville och i rätt mängd upplevde dem det negativt vilket 

bidrog till ett lidande. Ett lidande som genom kostvägledning från både en sjuksköterska och 

dietist mycket väl kan lindras och därigenom ge en ökad känsla av välbefinnande. Meningen 

med kostvägledning är, enligt Kristoffersen, Nortvedt & Skaug (2006), att få i sig tillräckligt 

med kalorier utan att behöva äta så mycket att det påverkar andningen negativt och/eller ger 

en obehaglig mättnadskänsla. Enligt Dichmann Sorknæs (2002) är nutritionstillståndet hos en 

patient med KOL mycket viktigt då det påverkar patientens symtom och här har 

sjuksköterskan en viktig pedagogisk funktion genom att se till så patienten får information om 

bra sammansatt kost. Rådgivning som sjuksköterskan ger kan bland annat handla om 

livsmedel som innehåller viktiga näringsämnen och som är viktiga att den enskilde patienten 

tillgodoser sig i tillräcklig mängd. 
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Sociala begränsningar 

En annan viktig del i de litteraturer som granskats handlar om patienternas upplevelser av att 

känna sig ensamma och isolerade till följd av den försämrade andningsfunktionen och den 

trötthet de kunde uppleva. Dessa känslor förekommer bland annat hos patienter i Small & 

Lamb (1999); Williams et al., (2007) och Gullick & Stainton (2008). Deras tillgång till familj, 

vänner och sociala sammanhang och därmed till en del av deras livsvärld var inte lika 

självklar som tidigare och därför var betydelsen av dessa särskilt viktiga för patienterna när de 

väl fick tillfällen till att träffa familj och vänner. Människan är en social varelse och vi 

behöver inte gå längre än till oss själva för att veta vad sociala sammanhang kan ha för 

betydelse. För att patienten ska få bättre tillgång till sin livsvärld genom sociala sammanhang 

kan det vara viktigt att sjuksköterskan hjälper patienten med att undvika social isolering. 

Kristoffersen, et al., (2006) skriver att det för sjuksköterskan kan innebära att kartlägga de 

behov som patienten förmedlar och se till så dessa passar med de sociala aktiviteter patienten 

har. Lika viktigt är det därför att patienten exempelvis kan ta sig till dessa sociala aktiviteter. 

Här kan sjuksköterskan även hitta lösningar som gör att patienten inte behöver anstränga sig 

onödigt mycket, exempelvis att se till så patienten har hjälpmedel för mobilisering och 

tillgång till transporttjänster. 

 

Upplevelser av oförståelse 

Rökning är den vanligaste orsaken till KOL men passiv rökning är också en bidragande faktor 

och den viktigaste förebyggande åtgärden är att sluta röka. Här kan sjuksköterskan ha en 

mycket viktig roll när det gäller att informera om varför och hur man kan gå tillväga och 

motivera patienter till detta. Resultatet visar dock att många patienter känner sig 

stigmatiserade då de upplever att bland annat sjukvårdspersonal blir för inriktade på patienters 

rökavvänjningar. Det visar sig i Halding, et al., (2011) att patienter känner lite empati från 

sjukvårdspersonal vilket bidrog till känslor av skuld. Utöver den viktiga betydelsen av att just 

sluta röka tror författaren dock det är mycket viktigt att relationen mellan sjuksköterska och 

patient kan innebära en trygghet och ett förtroende för patienten. Det viktiga som 

sjuksköterska här är att få patienten till att se sjuksköterskan som en hjälpande hand, en som 

vill stödja och hjälpa och inte späda på skuldkänslor som bidrar till ett vårdlidande. Detta är 

något som bekräftas i Larsson & Gilljam (2006). Rökningen ska ses som ett medicinskt 

problem och inte som ett moraliskt problem. För många är rökning djupt rotad i det personliga 

och sociala mönstret och blir en del av identiteten. För patienten kan de upplevas som än mer 

problematiskt att sluta röka. Det jag menar är att en del kan inta en förnekande hållning när 

det gäller rökningens skador, och har svårt att koppla ihop den kanske plötsliga försämringen 

av sjukdomen med sina många års rökning. En del kanske anser som många patienter i 

Barnett (2005) att när lungorna redan har skadats av rökningen är det för sent att göra något, 

därför ser de ingen anledning till att sluta röka och fortsätter därför med att röka. För någon 

som har problem med andningen kan det vara motiverande att veta konkret hur han eller hon 

kommer att märka en förbättring om man slutar röka. Om patienten lyckas sluta kan det stärka 

patientens självkänsla vilket kan vara betydelsefullt även i fortsättningen.  

 

Osäkerhet 

Något annat som bör lyftas fram ur resultatet är den osäkerhet som patienter upplevde över sin 

sjukdom. Symtom som dyspné och trötthet kunde ena dagen vara frånvarande för att nästa dag 

vara så närvarande att de hindrade patienterna från att vara lika aktiva. Patienterna upplevde 

att symtomen även kunde förändras för varje timma vilket gjorde att det fanns en osäkerhet 
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för vad de kunde göra. Det var svårt att planera för dagarna då deras andning plötsligt kunde 

bli ansträngande vilket gjorde dem trötta. Liksom patienternas planering för dagen påverkades 

av symtomen så påverkades även deras syn på framtiden. Just denna ovisshet måste vara 

väldigt svår att hantera då man inte ens kan lita på sin sjukdom och hur framtiden ser ut. 

Resultatet visar att patienter med KOL måste anpassa sina vardagsliv till 

andningssvårigheterna och hur mycket som måste förändras beror både på sjukdomsgraden 

och på vad den enskilde orkar. När författaren läste artiklarna Gullick & Stainton (2008) och 

Odencrants, et al., (2005) blev författaren ganska förvånad över att det förekom så många 

olika strategier patienterna använde sig av för att klara av dagliga aktiviteter. Det visar på att 

alla upplever KOL på sitt unika sätt och där många försöker anpassa sig till den genom 

individuella strategier. Som sjuksköterska hjälper man till med en del av patientens vardag 

och här är det viktigt att poängtera en god balans av både vila och aktivitet. Det kan 

exempelvis handla om att uppmana till att vila tillräckligt och undvika stora ansträngningar 

som tar på krafterna. Men att delta i aktiviteter och ha en fysisk träning i den mån patientens 

andningsförmåga tillåter anser författaren är minst lika viktigt som vila.  

 

Detta kan stärkas med vad som står i Emtner (2008) där författaren menar att fysisk träning 

och aktivitet hos patienten är positivt både fysiologiskt och psykologiskt. Förutom att den 

fysiska kapaciteten förbättras blir patienter med KOL mindre rädda för att anstränga sig och 

mer fysiskt aktiva i sina liv. Det bekräftas även av Larsson & Gilljam (2006) som säger att 

fysisk träning förbättrar den fysiska kapaciteten och ökar livskvaliteten hos patienter med 

KOL. I den kliniska omvårdnaden kan sjuksköterskor ibland dra sig från att få patienten att 

anstränga sig eftersom patienten blir andfådd och detta upplevde författaren vid flera tillfällen 

under sina verksamhetsförlagda studier. Det är sådana tillfällen som, hos patienter med KOL, 

kan skapa känslor av att inte bli förstådda. Paralleller kan dras till vad en patient i resultatet 

menade med att bli dömd i förväg. Omgivningen tror och säger vad deltagaren klarar och inte 

klarar. För henne kändes det förolämpande att bli dömd i förväg. Här gäller det att som 

sjuksköterska ha en lyhördhet för patienter så att deras behov och även resurser kan 

uppmärksammas.    

 

Resultatet kan bidra med kunskap om patienters upplevelser av KOL till bland annat 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Under tiden som arbetet har pågått har ett intresse 

vaknat för hur anhöriga till patienter med KOL upplever att mer eller mindre tvingas in i nya 

livssituationer. Det är ett forskningsproblem som hade varit intressant att gå vidare med. 

 

SLUTSATSER 

Genom analys av kvalitativ litteratur har författaren fått en inblick i patienters levda 

erfarenheter av KOL och en ökad förståelse för olika problem som kan uppkomma. Samtidigt 

finns det förhoppningar om att den kunskap som framkommit i studien kan ses som en 

vägledning för sjuksköterskor i vårdandet. Följande punkter är förslag på praktiska 

implikationer för vårdandet av patienter med KOL. 

 

• Patienter känner sig ibland oförstådda och upplever en bristande empati från 

omgivningen. Försök få en bra förståelse för patienter livsvärld, uppmuntra 

patienter till att berätta om sina upplevelser. På så sätt kan man visa empati för 

patienten. 

 

• Att duscha och klä på sig är exempel på dagliga aktiviteter som kan vara svåra att 

utföra själv. Som sjuksköterska är det betydelsefullt för patienten att underlätta 
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dessa aktiviteter då det ger ett ökat välbefinnande. Det kan handla om att se till att 

patienten får hjälp med att duscha, att duschen är anpassad för patienten och att 

patienten får hjälp med att byta kläder. 

 

• För att patienten ska bevara sina fysiska förmågor och slippa anpassa sig än mer 

till ett begränsat liv är det viktigt med fysisk träning. Sjuksköterskan kan här 

hjälpa patienten genom att uppmuntra till träning i den mån patienten klarar av, 

demonstrera övningar och även ta hjälp av en sjukgymnast. 

 

• Det är viktigt att patientens näringsbehov tillgodoses då patienten har en minskad 

aptit samtidigt som andningsarbetet kräver mycket energi. Eftersom sittställningen 

har betydelse för andningsarbetet är det viktigt med en bekväm och optimal 

ställning för patienten. Registrera patientens vikt och kost och involvera gärna en 

dietist om det behövs eftersom de besitter mer användbar kunskap. Tillräckligt 

med tid till att äta och sällskap kring matbordet kan förbättra näringsintaget. 
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BILAGA 1: ÖVERSIKT AV ANALYSERADE ARTIKLAR 

Dd Perspektiv Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: 

Fatigue in chronic 

illness: the 

experience of 

individuals with 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

and with asthma. 

Författare: 

Small, S., & Lamb, 

M. 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced Nursing. 

Årtal: 

1999 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

 

 

Det finns ingen studie 

där upplevelser av 

fenomenet trötthet 

hos personer med 

KOL beskrivs.  

 

Syftet med studien är 

att beskriva den 

subjektiva 

upplevelsen av 

trötthet hos personer 

med KOL. 

En kvalitativ studie 

med 36 deltagare. 17 

av dem har kronisk 

bronkit och/eller 

lungemfysem medan 

19 av deltagarna har 

astma. 11 män och 25 

kvinnor. 

Åldersintervallet är 

28 till 81 år med en 

median på 57 år för 

män och 63 för 

kvinnor. Intervjuerna 

bestod av ett 

frågeformulär med 

djupgående frågor om 

deltagarnas 

upplevelse av 

trötthet. De data som 

insamlades 

analyserades och 

delades in i 

kategorier och teman. 

Deltagarna 

upplevde att bristen 

på energi gjorde 

dem trötta och 

därför inte kunde 

göra något annat än 

att vila. Deltagarna 

blev irriterade och 

frustrerade när de 

märkte att de inte 

orkade utföra olika 

sysslor. Den trötthet 

de upplevde 

beskrev de som en 

allmän trötthet som 

återkom dagligen. 

Det framkommer 

flera strategier som 

deltagarna använde 

för att hantera 

situationer som 

kunde påverkas av 

trötthet. 

Titel: 

Chronic obstructive 

pulmonary disease: 

a phenomenological 

study of patients’ 

experiences. 

Författare: 

Barnett, M. 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing. 

Årtal: 

2005 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

 

 

Syftet med studien är 

att utforska 

upplevelsen av att 

leva med KOL och 

att beskriva 

fenomenet så som det 

ter sig utifrån 

patienternas 

perspektiv. 

Fenomenologisk 

ansats. En kvalitativ 

studie där 10 

personer med medel 

till svår KOL deltog i 

ostrukturerade 

intervjuer. Varje 

intervju spelades in 

och utfördes hemma 

hos deltagarna. 

Exklusionskriterier 

var att deltagarna inte 

skulle ha andra 

hälsokomplikationer, 

olika etiska och 

kulturella 

bakgrunder. 

Deltagare med en 

mild grad av KOL 

exkluderades också. 

I resultatet 

framkommer 4 

teman: Perception 

of severity and 

symptoms, 

functional 

disability, 

emotional trauma of 

coping with COPD 

och implications 

surrounding social 

loss. Andfåddhet 

upplevdes som det 

värsta symtomet. 

De flesta upplevde 

att symtomen 

påverkade dem 

olika mycket från 

dag till dag och 

därmed påverkade 

det hur aktiva de 

kunde vara. 

Deltagarna 

upplevde frustration 

och trötthet på 

grund av 

andfåddheten vilket 

begränsade dem i 

sociala 

sammanhang. Detta 

påverkade även 

relationer och roller 

i familjerna. 
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Titel: 

Living with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: 

Part I. Struggling 

with meal-related 

situations: 

experiences among 

persons with 

COPD. 

Författare: 

Odencrants, S., 

Ehnfors, M., & 

Grobe, S.J. 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences. 

Årtal: 

2005 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

 

 

Det är viktigt att 

tidigt identifiera 

patienter med hög 

risk att bli 

undernärda. Det är 

dessutom viktigt att 

upptäcka bristande 

kunskap hos 

vårdgivaren när det 

gäller att identifiera 

svårigheter, ur 

patientens perspektiv, 

att tillgodose sitt 

näringsbehov.  

 

Syftet är att beskriva 

patienters upplevelser 

av måltidsrelaterade 

situationer. 

En kvalitativ studie 

där 13 personer (5 

män och 8 kvinnor) 

deltog. Deltagarna 

skrev i var sin dagbok 

under en 5-dagars 

period och 

intervjuades därefter 

där de beskrev sina 

dagliga målrelaterade 

situationer. 

Intervjuerna spelades 

in och skrevs ned. 

Resultatet visar att 

deltagarna upplever 

problem med att äta 

när de känner 

trötthet och när de 

måste fokusera på 

andningen. De såg 

det dessutom som 

en besvikelse när de 

hade lagat mat men 

inte orkade ät upp 

den. Att bära hem 

matvarorna från 

affären sågs som 

svårt eller omöjligt. 

Att äta ensam eller 

tillsammans med 

andra skapade både 

positiva och 

negativa känslor 

hos deltagarna. 

Titel: 

What really matters 

to patients living 

with chronic 

obstructive 

pulmonary disease? 

An exploratory 

study. 

Författare: 

Williams, V., 

Bruton, A., Ellis-

Hill, C., & 

McPherson, K. 

Tidskrift: 

Chronic 

Respiratory 

Disease. 

Årtal: 

2007 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

 

 

Det är brist på 

forskning om frågor 

som rör patienters 

perspektiv om sitt 

välbefinnande.  

 

Syftet med studien är 

att undersöka vad 

som är mest 

betydelsefullt hos 

patienter med KOL, 

ur deras perspektiv. 

En kvalitativ studie 

med djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer som varade 

mellan 35 till 60 

minuter. 6 personer 

(4 män och 2 

kvinnor) med mellan 

till svår KOL deltog 

Åldersintervallet var 

64 till 83 år. Alla 

intervjuer spelades in 

och utfördes hemma 

hos deltagarna. 

Intervjuerna innehöll 

breda och öppna 

frågor om bland 

annat deltagarnas 

upplevelser av KOL 

och vad de ansåg vara 

viktigt för dem. 

Intervjuerna skrevs 

ned och jämfördes 

med varandra för att 

skapa kategorier 

utifrån likheter, 

skillnader och det 

som ansågs vara 

viktigt av deltagarna. 

Två 

huvudkategorier 

framkommer med 

flera 

underkategorier. 

Huvudkategorierna 

är Aktiviteter och 

Sociala 

sammanhang. Trots 

andfåddhet och de 

begränsningar som 

uppkommer av 

detta var fysisk 

aktivitet vanligt 

förekommande hos 

deltagarna och sågs 

som viktigt. 

Promenader, 

hushållsaktiviteter 

och bilkörning är 

underkategorier. 

Deltagare beskriver 

sina känslor av att 

vara ensamma. De 

flesta deltagarna 

såg det som viktigt 

att kunna gå ut och 

ha ett socialt liv 

men de upplevde 

även svårigheter 

med att kunna gå ut 

från sina hem på 

grund av de 

begränsningar 

symtomen skapade. 
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Titel: 

Living with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: 

developing 

conscious body 

management in a 

shrinking life-

world. 

Författare: 

Gullick, J., & 

Stainton, M.C. 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced Nursing. 

Årtal: 

2008 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

 

 

Det behövs 

ytterligare 

förklaringar till 

sjukdomens inverkan 

på en persons 

familjeliv, relationer 

och personliga 

problem.  

 

Syftet är att studera 

personers upplevelse 

av att leva med 

lungemfysem och de 

förändringar 

sjukdomen skapar. 

En kvalitativ studie 

med fenomenologisk 

och hermeneutisk 

ansats. 15 personer, 

från ett sjukhus i 

Australien, med 

lungemfysem och 14 

familjemedlemmar 

till dem deltog i 

intervjuer. Varje 

deltagare intervjuades 

vid två tillfällen med 

sex månaders 

mellanrum mellan 

första och andra 

intervjun under 2003 

till 2005. Intervjuerna 

varade mellan 15 till 

90 minuter. 

Resultatet visar att 

människor med 

lungemfysem 

upplever en 

begränsad livsvärld 

som kan härledas 

till den andfåddhet 

de upplever. 

Deltagarna skapar 

olika strategier för 

att underlätta 

andningen, den 

fysiska 

rörelseförmågan 

och förmågan att 

utföra olika 

vardagliga 

uppgifter. Att 

medvetet vila 

kroppen och hämta 

andan är de 

vanligaste 

strategierna. 

Titel: 

The Experience of 

Breathlessness: The 

Social Course of 

Chronic 

Obstructive 

Pulmonary Disease. 

Författare: 

Gysels, M., & 

Higginson, I.J. 

Tidskrift: 

Journal of Pain and 

Symptom 

Management. 

Årtal: 

2010 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

 

 

Syftet med studien är 

att undersöka hur 

patienter med KOL 

upplever andfåddhet 

och hur dessa 

upplevelser påverkar 

patienternas 

livskvalitet och 

attityder till livets 

slutskede. 

En kvalitativ studie. 

18 deltagare 

genomförde 

djupgående intervjuer 

om deras upplevelser 

av andfåddhet. Ett 

inklusionskriterie 

innebär att de har en 

andfåddhet som 

symtom för KOL. All 

deltagare utom två 

intervjuades i sina 

egna hem och 

intervjuerna varade 

mellan 40 till 150 

minuter. Alla 

intervjuer spelades in 

och skrevs ned på 

papper. Det 

nedskrivna jämfördes 

sedan med 

inspelningarna för att 

kontrollera 

överensstämmelsen. 

Det visar sig att 

deltagarna inte bryr 

sig mycket om 

framtiden. 

Framtiden ses som 

osäker och istället 

gick tankarna till 

vad som tidigare 

kunde ha gjorts och 

vad som i nuläget 

kan göras. 

Deltagarna upplever 

att de inte får 

tillräckligt med 

hjälp att handskas 

med andfåddhet när 

de söker efter det. 

Deltagarna upplever 

att tidsbrist och 

bristande 

uppmärksamhet hos 

vårdgivarna bidrar 

till att deras 

problem inte 

uppmärksammas 

och att de inte får 

tillräckligt med 

information. 
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Syftet med denna 

studie är att utveckla 

en förståelse för det 

handikapp som 

personer med KOL 

upplever på grund av 

sin sjukdom. 

En kvalitativ studie 

med 15 deltagare som 

alla har KOL, är 

minst 50 år gamla, 

har vårdats av en 

sjukgymnast för 

problem med 

lungorna samt varit 

på sjukhus på grund 

av akut exacerbation 

som följd av sin 

sjukdom. Deltagarna 

kom med genom 

reklam för studien i 

en lokal 

nyhetstidning och 

från kommunala 

rehabiliteringsgruppe

r i Kanada.  Den 

bärande frågan i 

studien var: Vad 

innebär det för 

personer med KOL 

att begränsas av sin 

sjukdom?  

Det framgår att 

deltagarna upplevde 

problem med att 

förklara eller dölja 

för andra om sin 

sjukdom och de 

begränsningar de 

upplevde - de såg 

olika situationer i 

vardagen som 

dilemman. De 

begränsningar 

deltagarna upplevde 

var antingen synliga 

eller osynliga. För 

att få hjälp med 

något behövde de 

ibland ”avslöja” sin 

sjukdom och de 

begränsningar de 

upplevde vilket 

kunde upplevas 

som problematiskt 

av deltagarna. 
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Att leva med KOL i 

dagens samhälle med 

hårt reglerande och 

kontrollerande av 

tobak kan orsaka 

oavsiktliga och 

ogynnsamma 

konsekvenser hos 

patienter som redan 

lider av KOL. 

 

Syftet med studien är 

att få en förståelse för 

hur patienter med 

KOL upplever sin 

vardag i ett samhälle 

som förespråkar en 

hård kontroll när det 

gäller försäljning och 

förtäring av tobak. 

En kvalitativ studie 

bestående av 18 

deltagare (13 män 

och 5 kvinnor) med 

KOL. Deltagarna 

kommer från 

lungavdelningar med 

inriktning på 

rehabilitering från 

sjukhus i Norge. Alla 

deltagare utom tre 

intervjuades två 

gånger. Intervjuerna 

var fokuserade på 

deltagarnas 

upplevelser av att 

leva med KOL. Varje 

intervju pågick 

mellan 40 till 90 

minuter och spelades 

in. Bärande meningar 

identifierades och 

kategoriserades. 

Huvudtemat 

utgjordes av att 

deltagarna upplevde 

sig själva som att 

stå i ett utanförskap. 

Detta som ett 

resultat av 

självanklagelser 

och samhällets syn 

på KOL som en 

självförvållad 

sjukdom. 

Deltagarna 

upplevde även 

känslor av skam 

diskriminering samt 

bristande stöd från 

sina sociala 

omgivningar. 

 


