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Bakgrund: Kronisk Obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som karakteriseras av 

luftvägsobstruktion. Med det menas att motståendet mot luftflödet i lungorna är ökat, så att 

flödet blir försvårat. KOL utvecklas sakta under många år vilket leder till att personer som 

har KOL blir lättare andfådda och andningen blir mer ansträngd Syftet: Syftet var att belysa 

patientens upplevelser att av leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Metod: En kvalitativ 

litteraturstudie har genomförts för att få en överblick av området genom att sammanställa 

redan befintlig forskning från åtta kvalitativa artiklar. Resultats: Resultat presenteras under 

fem tema att vara skör, behov av hjälp från andra, behov av information och inte ha kontroll, 

känslor av fysiska begränsningar samt ångest och rädsla. Diskussion: Personer som har KOL 

upplever en minskad livskvalitet. De kände sig förhindrade i sin vardag och även i sitt liv. 

Det är viktigt att närstående och sjuksköterska visar omsorg så de känner välmående trots 

sin sjukdom. Konklusion: KOL är en sjukdom som påverkar patientens liv. Att inte kunna 

göra saker som de har gjort innan minskar livskvaliteten hos den som är drabbad. För att öka 

uppfattningen för sjukdomen krävs det att sjukvårdspersonalen ger en god vård så möjligt, 

genom att vara lyhörd och lyssna in patienten. 
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Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) characterized by air 

obstruction, which means that the resistance to airflow in the lungs is increased. Which 

makes it difficult to practice physical activity because for immediately difficulty of 

breathing. Aim: The importance of describing the patients experiences of living with COPD. 

Method: Qualitative literature study has been done with an aim to get an overview by 

compiling previously existing research from eight qualitative articles. Results: Results are 

presented under five themes of being fragile, needing help from others, needing 

information and not having control, feelings of physical limitations as well as anxiety and 

fear. Discussion: People who have COPD experience a reduced quality of life because they 

feel prevented not only in their daily activities, but also in their lives. It is important that the 

family and nurses show their care so that they feel cared despite their disease. Conclusion: 

COPD is a disease that affects the persons lives. Not being able to do things that they wanted 

are burdensome for them, in order to increase the perception of the disease, it is necessary 

that the healthcare staff provides good care by being responsive and observant about patients 

feeling. 
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INLEDNING 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) påverkar patienten i det dagliga livet. I Sverige har 

cirka en tiondel av befolkningen drabbats av KOL, vilket motsvarar cirka 400 000 personer 

(Ericson & Ericson, 2012). Higginson och Parry (2018) skriver att kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom är en etablerad och signifikant kronisk sjukdom som gör att över 30 000 

människor avlider varje år i hela England, och enligt World Health Organisation (2018) 

kommer KOL bli den tredje största dödliga sjukdomen fram till 2020. I Sverige avlider ca 2 

000 personer varje år till följd av KOL (Wallskär, 2007). Det är betydande att lyfta fram 

patientens upplevelse att få diagnosen och hur det är att leva med sjukdomen. Patientens 

perspektiv är betydelsefullt att ta del av eftersom det kan ge sjuksköterskan vägledning hur 

hen kan främja hälsa och lindra lidande hos patienten. 

BAKGRUND 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

KOL är en lungsjukdom som karakteriseras av luftvägsobstruktion och med det menas att 

motståndet mot luftflödet i lungorna är ökat, så att flödet blir försvårat. Bronkiolit och 

emfysem bidrar till luftvägsobstruktion vid KOL. Emfysemet leder till förlust av 

gasutbytande yta och leder med tiden till nedsatt gasutbytesförmåga. Kronisk bronkit 

definieras som ett tillstånd med ökad sekretproduktion i luftvägarna med daglig, produktiv 

hosta, som varar tre månader om året under två på varandra följande år, där ingen annan 

specifik orsak kunnat påvisas (Ericson & Ericson, 2012). KOL leder till ökad sjuklighet och 

kostar individen och samhället i form av smärta och ekonomisk påverkan. KOL klassificeras 

i fyra svårighetsgrader efter patientens lungkapacitet, från mild svårighetsgrad med lätta 

luftvägsbegränsningar, till mycket svår KOL med stora andningssvårigheter, upprepade 

försämringsperioder som kallas för exacerbationer och omfattande begränsningar i dagligt 

liv (Ek, 2010). 

Vid KOL är luftflödet i luftvägarna försämrat på grund av att de inflammerade slemhinnorna 

är svullna och producerar mer slem. Personer som har KOL kan inte andas ut lika snabbt 

som förr inte ens om de tar i. KOL utvecklas sakta under många år. Orken minskar, blir 

andfådd, andningen blir mer ansträngd och har ofta slemhosta. Besvären kommer för det 

mesta smygande och det dröjer ofta innan personen söker läkare och får en diagnos. 

Symtomen på KOL är andfåddhet vid ansträngning, blekhet, cyanos, trötthetskänsla, 

rosslande/pipande andning, slemhosta och viktminskning (Ericson & Ericson, 2012). Ett 

uttryck för detta är den kraftiga avmagringen hos många KOL-patienter. Katabolism som 

innebär nedbrytning av kroppens ämnesomsättning som proteiner, fetter och kolhydrater 

medför att muskulaturen snabbt bryts ner och förlorar sin funktion vilket försämrar både 

andningsförmågan och hälsoprognosen. 
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KOL är en långsam, progressiv lungsjukdom som karakteriseras av kronisk 

luftvägsobstruktion där tobak är en central faktor för de flesta patienterna som drabbas av 

sjukdomsutvecklingen (Ericson & Ericson, 2012). Symtomen uppträder i intervall med 

bättre och sämre perioder. Andra symtom är samtidig övre luftvägsinfektion, feber och ökad 

hosta samt förhöjd hjärt- och andningsfrekvens. 

Vid diagnostisering av KOL används bland annat spirometri för att mäta andningen och 

blodgasanalyser för att fastställa eventuell respiratorisk insufficiens. Respiratorisk 

insufficiens betyder andningssvikt vilket innebär en oförmåga att upprätthålla normala 

blodgaser. Lungröntgen görs för diagnos av emfysem, eventuell pneumoni och för att 

utesluta eventuell lungtumör (Rosenhall, 2000). Det är välkänt att långtidsavbrott i 

sömnmönster kan vara skadligt för fysisk, känslomässig och socialfunktion, och att 

sömnstörningar är vanliga hos personer som har KOL. Störd sömn är förknippad med ångest, 

depression, smärta, en försämring i allmäntillståndet, andningsrelaterade akuta sjukhusbesök 

och dåliga hälsoresultat hos personer som har KOL (Khan, Vestbo, Garrow, Karur, Kolsum, 

Tyson & Yorke, 2018). skriver att personer som har KOL har betydligt lägre nivåer av daglig 

fysisk aktivitet jämfört med friska individer i samma ålder. Ett undvikande av fysisk aktivitet 

är ofta relaterat till ansträngningsdyspné som leder till ökade inaktivitet, muskelsvaghet och 

minskad träningskapacitet (Robinson, Williams, Curtis, Bridle & Jones, 2018) 

Behandling vid kronisk obstruktiv lungsjukdom 

Målet med behandlingen av KOL är att förbättra patientens livskvalitet och minska antalet 

försämringsperioder. Att sluta röka är den bästa behandlingen vid KOL. Efter ett rökstopp 

försämras lungfunktionen inte längre i forcerande fart utan i samma takt som hos andra i 

samma ålder (Wallskär, 2007). Personer som har KOL som är icke rökare och de som röker 

lider av samma symtom vilket är luftvägsobstruktion oavsett hur man drabbats av KOL så 

är behandlingen likvärdig (Hjärt-Lungfonden, 2019). Det finns farmakologisk behandling 

och även icke farmakologisk behandling som är minst lika viktig. Den farmakologiska 

behandlingen består av långtidsverkande och korttidsverkande läkemedel och syftar främst 

till att minska inflammationen i bronkerna. Exempel på läkemedel vid KOL är 

antikolinergika långverkande, beta- 2-stimulerare och glukokortikoider (Ericson & Ericson, 

2012). Det icke-farmakologiska åtgärden är rökstopp. Det är viktigt att patienter får 

ordentligt information om sin sjukdom och lär sig att hantera symtom och att de får 

motivation till en bättre livsstil. Rätt andnings- och inhalationsteknik har en stor betydelse 

för välmående (Wallskär, 2007). Avslappning och andningsövningar är ett sätt som patienten 

kan lära sig att slappna av på. Speciellt vid kroniska sjukdomar som KOL är sådana övningar 

viktiga. Det är ofarliga och att de kan lindra känslor av obehag och hjälplöshet. Fördelen 

med övningarna är långsammare andning, förbättrad lungfunktion och ämnesomsättning. 

Avslappnade muskler samt emotionellt lugn ger ökad skärpa och energi (Woodham & 

Peters, 1997). 
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Sjuksköterskans omvårdnad vid kronisk obstruktiv lungsjukdom 

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete vid andningsproblem grundar sig på samtal med 

patienten, observation och auskultation. Patientens berättelse om hur det känns att andas ger 

värdefull kunskap till sjuksköterskan om patientens upplevelse, tankar uppfattningar och 

känslor, så att adekvata omvårdnadsåtgärder kan tillgodose. Under detta samtal bör 

sjuksköterskan lyssna noga och inte störa patienten med frågor. För att tidigt upptäcka 

missförhållanden i andningsarbetet är det viktigt för sjuksköterskan att kunna observera 

andningen. För detta krävs kunskap om andningens normalfunktion (Bergbom & Nilsson, 

2000). En betydelsefull del i omvårdnaden är att ha förmågan att se patienters utsatthet och 

deras egen upplevelse av sin hälsosituation. I sjuksköterskans yrke ingår det att ha kunskapen 

om att tillvarata det friska hos patienten och plikt för patienters huvudsakliga och specifika 

omvårdnadsbehov såväl de fysiska, psykiska som sociala, kulturella och andliga 

(Socialstyrelsen, 2004). Den som är sjuk kan uppleva sig vara bräcklig och skör och har inte 

någon ork eller kraft att utföra det dagliga livets aktiviteter (Öhman, 2009). Sjuksköterskan 

ska kunna lägga märke till och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande i så hög 

grad som möjligt lindra detta genom passande åtgärder. Patientens grundläggande och 

specificerade omvårdnadsbehov såväl det fysiska som sociala, kulturella och andliga ska 

sjuksköterskan tillgodose (Socialstyrelsen, 2004). Patientens delaktighet i vårdandet är en 

utgångspunkt för att åstadkomma optimal hälsa. Genom samverkan mellan sjuksköterska 

och patienten blir de delaktiga i sin egen vård och strategier kan hittas som kan underlätta 

andningsarbetet både på lång sikt och i det akuta läget (Bergbom & Nilsson, 2000). 

Begreppet delaktighet beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2018) som “aktiv medverkan”. 

Delaktighet innebär att vara involverad och engagerad och även ha möjlighet att få vara med 

och bestämma över sin egen vård (Andershed 2013). 

I Sverige är det svensk sjuksköterskeförening som har lyft kompetenser som är 

betydelsefulla för att genomföra och utveckla omvårdnaden inom hälso- och sjukvården. Det 

är sex kärnkompetenser som är centrala. Personcentrerad vård görs tillsammans med 

patienten och hen ska själv vara delaktig i planeringen. Den andra av kärnkompetenserna är 

samverkan i team som innebär samarbete mellan vårdens olika yrkeskategorier. Den tredje 

är evidensbaserad vård som innebär god och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga 

vetenskapliga kunskap. Den fjärde är förbättring av kunskap för kvalitetsutveckling som 

innebär förändringsarbete av olika vårdprocesser samt förbättring av kvalitet i vårdens 

system. Den femte är säker vård som innebär säkerhetsarbete för att förhindra att patienter 

eller personal inom hälso- och sjukvård skadas. Den sjätte av kärnkompetenserna är 

informatik som innebär system för information och kommunikation som stödjer hälso- och 

sjukvården. Detta inkluderar även termer, begrepp, klassifikationer och journalföring 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Patienten kan göras mer delaktig i sin vård genom en 

god kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan. Om patienten inte är delaktig har 

sjuksköterskan ett ansvar att försöka göra patienten mer delaktig. Arman et. al (2015) skriver 

att genom att vara delaktig i sin vård kan patienten få känsla av kontroll över sin kropp, över 

sin hälsa och ohälsa samt inflytande över situation. 

En långvarig sjukdom innebär många gånger både oväntad och oönskade förändringar. Att 

konfronteras med denna förändring, som inte är självvald, skapar hos många rädslor för det 
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okända, för att mista kontrollen, för att bli beroende och kanske till och med för att dö. Att 

lära sig leva med långvarig sjukdom kan ses som en förändringsprocess, en transition. Om 

personen inte lyckas integrera det nya med det gamla och skapa en ny meningsfull tillvaro 

beskrivs transition istället för hälsosam som ohälsosam. En ohälsosam transition leder till ett 

ökat beroende, utsatthet och lidande. Sjuksköterskans främsta uppgift är därför att på olika 

sätt bistå patienten i transitionsprocessen för att öka möjligheterna att bli självständig och 

uppleva hälsa (Klang Söderkvist, 2013). Patientens berättelser om hur det känns att andas 

ger värdefull kunskap till sjuksköterskan om patientens upplevelser, tankar, uppfattningar 

och känslor, så att adekvata omvårdnadsåtgärder kan ges (Bergbom & Nilsson, 2000). 

Allmänna skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal är att utföra arbetet i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, att ge patienten individuellt 

anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder som finns för undersökning, 

vård och behandling (SFS 2010:659). 

Dorothea Orems egenvårdsteori 

Det finns olika typer av egenvårdsteorier. Den amerikanska sjuksköterskan och 

omvårdnadsforskaren Dorothea Orem är en av de som har utarbetat en egenvårdsteori. 

Denna teori delas upp i tre begrepp som är egenvård, egenvårdskrav och egenvårdsbehov. 

Orem definierar egenvård som utförande av sådana aktiviteter som individen själv tar 

initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande 

(Orem, 2001). När det gäller personer som har KOL kan det innebära att behärska någon 

form av teknik t.ex. avspänningsteknik samt inse att personen själv måste ta ansvar för sin 

sjukdom (Larsson, 1994). Egenvård har till syfte att tillgodose de egna egenvårdsbehoven 

som Orem definierar som formulerade insikter om handlingar som måste utföras av personen 

själv eller handlingar som de vet eller förmodar är nödvändiga för regleringen av personens 

funktion och utveckling som människa. Begreppet egenvårdskrav definieras som summan 

av de egenvårdsaktiviteter som måste utföras för att tillgodose individens universella och 

utvecklingsmässiga egenvårdsbehov, samt eventuella behov relaterade till hälsoproblem 

(Orem, 2001). Baker och Fatoye (2019) skriver att egenvård genomförs alltmer för att 

hantera hälsofrämjande åtgärder och den ekonomiska bördan av den växande förekomsten 

av kronisk obstruktiv lungsjukdom. Sjuksköterskor är det primära stödet för självledande 

utbildning för patienterna och genom den adekvata kunskapen ökar självförtroendet och 

hanteringsbeteendet. 

För att förbättra egenvården av personer som har KOL är de viktigt med hälsofrämjande 

åtgärder. Vid tillämpning av specifik strategi kan sjuksköterskor spela en viktig roll för att 

främja egenvård (Bergbom och Nilsson, 2000). Orem beskriver definitionen av egenvård 

som den vård där patienten är målinriktad i sin egen vård och vad som gäller med den fysiska 

och psykiska hälsan. Egenvård innebär att patienten behöver lära och anpassa efter sin 

sjukdom och personliga utveckling. Det kan handla om individens hälsotillstånd, utveckling 

och personliga mognad samt patientens delaktighet kring sin sjukdom och genom detta 

förbättras hälsotillståndet, tillvaron och välbefinnandet i livet (Orem, 2001). Genom ökad 

kunskap och förståelse för sjukdomens mekanismer och behandlingsalternativ i olika 

situationer känner patienten en ökad trygghet som minskar ångest och oro (Larsson, 1994). 
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Självhantering av KOL minskar sjukhusinläggningarna och förbättrar hälsorelaterad 

livskvalitet (Jolly et al., 2018). 

Livsvärlden och livskvalitet 

Att ta del av individens livsvärld är betydelsefullt för att kunna hjälpa, förstå och framför 

allt ge det stöd som patienten behöver. Dahlberg (2014) skriver att livsvärlden är en 

vetenskaplig modell för att beskriva den existentiella värld som alla människor har. Det 

handlar om vårt livsutrymme, hur människan lever och verkar i en värld med andra 

människor. Livsvärlden är en grundvärld som finns med oss överallt, i vad vi än företar oss 

och den sätter oss i samband med allt annat i världen. Andershed (2013) skriver att teorin 

om livsvärlden medlar mellan den teoretiska vetenskapliga kunskapen och den kliniska 

vården genom att ha fokus i individens eget sätt att förstå och förhålla sig till sitt existentiella 

sammanhang. Livsvärlden är en värld av erfarenheter och upplevelser. Arman et. al (2015) 

skriver att livsvärlden kännetecknas i grunden av den naturliga hållning med vilket 

människan kan närma sig själv, andra människor och omvärlden för övrigt. Erfarenheter sker 

genom och i denna livsvärld. Varje människa har sin uppfattning och sina synpunkter om 

livet, det är det som gör oss unika som individ (Dahlberg och Segesten, 2010). I livsvärlden 

försöker människan att skapa sitt livssammanhang vilket innebär enligt World Health 

Organisation (WHO, 2019) att försöka uppnå så bra livskvalitet (Quality of Life) som 

möjligt. Livskvalitet handlar om hur individen uppfattar sitt liv i förhållande till omvärlden 

där människans hälsa, självständighet och sociala relationer har betydelse för upplevd 

livskvalitet (WHO, 2019). Det innebär att människan lever utefter sina egna villkor, att helt 

enkelt må så bra som möjligt och vara glad och tacksam för hur livet gestaltar sig. 

Vid kroniska sjukdomar tvingar den sjuka att integrera sjukdomen i sitt liv genom att 

individen måste leva ett förändrat dagligt liv, eftersom sjukdomen är ett hinder för att 

fortsätta livet som tidigare. Trots sjukdom kan livskvalitet upplevas genom enkla saker som 

gör att människan mår gott så som att vara hemma och läsa böcker, lyssna på radio, titta på 

tv eller vara tillsammans med sina närstående och vänner. Sådana aktiviteter kan vara är ett 

sätt att komma ifrån en smärtsam situation och kunna uthärda den (Öhman, 2009). Den levda 

kroppen utgörs av enheten kropp-själ-värld som ständigt befinner sig i förhållande till en 

konkret situation. Kroppen får därför en speciell betydelse som en levd kropp, då det är via 

kroppen som vi blir medvetna om världen (Andershed, 2013). Patienter med kroniska 

sjukdomar såsom KOL upplever att sjukdomen bryter ner deras forna identitet och att den 

inte går att återställa. Det kan upplevas som att de förlorar sig själva vilket påverkar 

livskvalitén (Bergbom och Nilsson, 2000). Livskvalitet för en person är ett positivt 

välbefinnande att känna sig lycklig, glad och samt att ha självkontroll i sitt eget liv 

(Dahlberg, 2014). Personer som har KOL försöker leva som friska och vill på så sätt vara 

den de brukar vara och inte förlora sin identitet från att vara frisk till att se sig själv som sjuk. 

De kan se sin livsvärld på ett annat sätt än vad de har gjort förut och får ett annat perspektiv 

på vad livet handlar om och att värdesätta livet på ett annorlunda sätt (Bergbom och Nilsson, 

2000). 
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PROBLEMFORMULERING 

KOL är en sjukdom som kan ge allt från lindriga andningssvårigheter till allvarligare 

andningssvårigheter. Personer som har KOL lever med ständiga andningssvårigheter som 

bidrar till komplikationer som påverkar det dagliga livet. Sjukdomen leder även till ökad 

sjuklighet som kan ge patienten både ohälsa och ekonomisk försämring. För att underlätta 

för patienter som har KOL krävs att sjuksköterskan lyssnar på patienten och att patienten får 

vara delaktig i sin egen vård. Ett sätt att få reda på hur personer som har KOL upplever sin 

sjukdom är att ta del av befintlig forskning och sammanställa den. Detta för att få ökad 

förståelse och kunskap och förhoppning om att det kan ge vägledning till sjuksköterskor hur 

hen kan lindra, stödja, och motivera patienten att uppleva välmående trots sin sjukdom. Detta 

kan leda till att sjuksköterskor bättre kan tillgodose individinriktning i omvårdnadsbehovet. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa patientens upplevelser att av leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. 
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METOD 

En kvalitativ litteraturstudie har genomförts för att få en djupare inblick och kunskap om 

patienters erfarenheter av hur det är att leva med KOL. Enligt (Friberg, 2017) innebär detta 

att få en överblick av ett avgränsat område genom att sammanställa redan befintlig forskning. 

Det innebär att kritisk granska och sammanställa resultat och metoder av tidigare 

forskningsresultat. Enligt Segersten (2017) syftar kvalitativa studier till att skapa förståelse 

för en person och denna livssituation. Med hjälp av denna kvalitativa litteraturöversikt 

fördjupas förståelsen för ett valt fenomen som har med patienternas erfarenheter, 

förväntningar eller behov att göra. 

Urval 

Inklusionskriterier är artiklar publicerade från 2013 och framåt för att få en så relevant 

forskning som möjligt. Artiklarna har patientfokus och är skrivna på engelska. De är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter och är granskade enligt peer reviewed. 

Exklusionskriterier är att artiklar som inte svarar på syftet och artiklar som handlar om astma 

som kopplas med KOL har också exkluderats. Inga avgränsningar har gjorts när det gäller 

genus, diagnos och ålder, eller vart de är geografiskt gjorda. 

Datainsamling 

De kvalitativa artiklar som använts har hittats i databaser CINAHL och Medline för att hitta 

relevanta artiklar som enligt Östlund (2017) innehåller information inom 

omvårdnadsvetenskap, samt är relevanta och trovärdiga. Författaren gjorde en manuell 

sökning på egenhand för att leta igenom böcker, tidskriftsartiklar för att lokalisera relevant 

information. För att söka artiklarna användes sökord som var relevanta för ämne. De sökord 

som har använts är: COPD AND patient experience, COPD physical health, COPD 

experience*, COPD experience och COPD perspective. För att få med alla böjningar av 

sökorden användes trunktering (*) se bilaga 1. Det har använts i kombinationer med 

operatörerna och AND, för att det är bra att använda det för att ringa in alla synonymer av 

en term (Östlund, 2017). De åtta artiklarna som hittades har granskats och lästs enligt 

Fribergs granskningsmall (Friberg, 2017, s. 187). 

Analys 

I denna studie har analysen skett enligt Friberg (2017) att bidra till evidensbaserad 

omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Analysmetoden beskrivs i fem steg. 

Första steget är att läsa igenom de valda artiklarna ett flertal gånger för att få en helhet och 

känsla för vad studierna handlar om. Det andra steget var att identifiera nyckelfynden i varje 

artikels resultat som svarar mot denna studies syfte. Detta gjordes genom att markera med 

en färgad markeringspenna för att fastställa den preliminära relevanta information som var 

aktuell till denna studie. Det tredje är att göra en sammanställning av varje studies resultat. 

Genom att fördjupa sig i artiklarnas resultat och på så sätt fastslå det innehåll som svarar till 
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denna studie. Friberg (2017) menar att detta är ett måste för att få en överblick över det som 

ska analyseras. Det fjärde steget är att finna likheter och skillnader mellan det olika 

studiernas resultat och utifrån det formades olika primära kategorier. Detta gjordes genom 

att meningsbärande enheter kodades med preliminära namn, för att sedan kunna sortera in i 

prelimära kategorier. Det femte steget innebär att göra en formulerad beskrivning och återge 

de slutliga kategorierna. De kategorier som framkommit är att vara skör, beroende av hjälp 

från andra, brist på information och inte ha kontroll, känslor av fysiska begränsningar och 

ångest och rädsla. Dessa kategorier presenteras i studiens resultat. 

Etiska överväganden 

Etikprövningen är att forskning får godkännas bara om den kan utföras med respekt för 

människovärdet, mänskliga rättigheter och att grundläggande frihet alltid skall beaktas vid 

etikproövningen. Samtidigt som hänsyn skall tas till intresset av att ny kunskap kan utvecklas 

genom forskning (Kjellström, 2017). Människors välfärd skall ges företräde framför 

samhällets och vetenskapens behov. Forskning får godkännas bara om de risker som den kan 

medföra för forskningspersonens hälsa, säkerhet och personliga integritet uppvägs av dess 

vetenskapliga värde (SFS 2003:460). I denna studie analyseras åtta vetenskapliga artiklar 

och alla beskriver att de följt och har gjort forskningsetiska övervägande samt att forskarna 

har följts etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning. De riktlinjer som är följda är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellts kravet och nyttjandekravet 

(Kjellström, 2017).  Referenser har återgivits på korrekt sätt enligt American Psychological 

Association (APA) och att översättningen har gjorts för att inte förvanska innehållet i 

artiklarna. 
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RESULTAT 

I resultatet beskrivs vad som är patienternas upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv 

sjukdom. Resultatet presenteras i fem teman: att vara skör, beroende av hjälp från andra, 

brist på information och att inte ha kontroll, känslor av fysiska begränsningar, ångest och 

rädsla. 

Att vara skör 

När sjukdomen är ett faktum försöker informanter hitta praktiska lösningar för att hantera 

det vardagliga livet. Informanter upplever att de är sköra när det gäller risker från 

omgivningen. De anpassade sina dagliga aktiviteter enligt hur de kände sig och hur vädret 

var på grund av infektionsriskerna. Om det är pollen ute så kan det utlösa 

andningssvårigheter. Känslan av att familjen är ute i det fina vädret men personen som har 

KOL väljer att stanna inne för att undvika allergibesvär, förkylning, influensa, 

andningssvårigheter vid heta sommardagar eftersom det är svårt att återhämta sig vid en 

försämring (Veron, Pautex, Weber, Janssens & Cedraschi, 2018). Rädslan för att bli andfådd 

när de är utomhus och borta från deras vanliga hjälpmedel som lindrar andfåddhet som 

nebulisatorer eller syrgaskoncentrator resulterade i att de valde att inte lämna sitt hem såvida 

det inte var helt nödvändigt. Kroppen upplevdes som ömtålig vilket även visades sig genom 

informanternas rädsla för att drabbas av infektioner (Simony, Andersen, Bodtger & 

Birkelund, 2019). Informanterna beskrev att vädret är en miljöbarriär som påverkade deras 

sysslor och aktiviteter (Thorpe, Kumar & Johnston, 2013). En annan orsak till att 

informanterna kände sig sköra var att de då och då behövde söka sjukvård vilket de ogillade 

därför ignorerade de sina symtom och hoppades att de skulle försvinna och på så sätt undvika 

inläggning på sjukhuset. Det fanns dessutom några informanter som uppgav att de kände sig 

närmare döden när de är inlagda på sjukhus eftersom de visste om riskerna av att stöta på 

bakterier som orsakar att de blir ändå sjukare. De kände sig sköra och ville inte råka ut för 

ännu en infektion där deras fysiska tillstånd blir till det sämre (Chin, 2017). Informanterna 

upplevde dagliga variationer i hur deras dagsform var. De beskriver variationerna som 

”goda" dagar och "dåliga" dagar. Goda dagar är när de känner möjligheten att utföra 

aktiviteter vilket påverkar informantens välbefinnande på ett positivt sätt. Dåliga dagar är 

när de inte orkar göra något alls, då andningssvårigheterna gör sig påminda och informanten 

känner sig riktigt sjuk (Williams, Hardinge, Ryan & Farmer, 2014). 

Beroende av hjälp från andra 

Informanter beskrev en besvikelse och förtvivlan över att inte klara sig själva (Jarab, 

Alefishet, Mukattash, Alzoubi & Pinto, 2018). Beroende av hjälp från andra och samtidigt 

ha känslan av att vara en börda leder till en tung känsla i hjärtat (Johansson, Berterö, Berg, 

& Jonasson, 2019). Informanterna var beroende av andra människor som familjemedlemmar 

i ett tidigt stadium av sjukdomen. De behövde ofta hjälp för att genomföra dagliga aktiviteter 

som städning, matlagning och personlig vård. Att inte längre ha friheten att själv kunna 

handla mat eller andra saker i affärer upplevs som nederlag. Informanter behöver även hjälp 

av andra personer med att städa och laga mat. Att inte kunna göra dessa sysslor leder till 
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frustration, depression och låg självkänsla (Jarab et al., 2018). Det var vanligt bland 

informanterna att de upplevde djup nedstämdhet, oroskänsla, och panik över att vakna mitt 

i natten på grund av andnöd. Att vakna upp ensam och inte ha någon där som kan ge stöd 

och trygghet skapade en ensamhetskänsla. Vid försämring av sjukdomen upplevde 

informanterna att de blev en börda eftersom de var beroende av andra och användning av 

syre för att hjälpa andningsfunktionen (Veron et al., 2018). Förutom vänner och familj 

identifierande informanterna vården som deras källa till information, vägledning och 

hjälpmedel. När informanterna sökte vård på sjukhus för andnöd så fick de syre och 

nebulisator som lindrar det. Till följd av detta skapades ett beroende hos informanterna av 

syre och nebulisatorer, det användes i alla situationer och skapade en trygghetskänsla hos 

dem. Detta gjorde dock att informanterna blev oroliga när de inte har tillgång till syre och 

nebulisatorer (Jarab et al., 2018). 

Behov av information och inte ha kontroll 

Informanterna kände maktlöshet och besvikelse över att de inte fick tillräcklig information 

om sin diagnos. De hade diagnostiserats med KOL i minst två år, men många kunde inte ge 

en exakt tid för sin diagnos eftersom de ofta hade symtom i flera år innan de fick veta att de 

hade KOL. Informationsbehovet utvidgades också till omfattning av effekt och användning 

av de föreskrivna medicinerna särskilt inhalatorer som de använde för att kontrollera sina 

symtom. Informanter framhöll behovet av att förstå skälen bakom den ordinerade 

behandlingen (Jarab et al., 2019). 

Att få rätt information för att klara av andningsteknikerna ledde till en känsla av att återfå 

tilliten att kroppen fungerade bra trots sjukdomen. Det förbättrade informanternas förmåga 

att hantera träning och att kunna fungera bra i det dagliga livet samt hitta ett inre lugn i 

känslomässiga situationer (Simony et al., 2019). Informanterna kände att leva med KOL och 

inte ha någon kontroll av sitt eget liv upplevdes som en känsla av uppgivenhet vilket ger ett 

minskat och förändrat välbefinnande, synsätt och livsvärld (Chin, 2017). Det var 

frustrerande och känslan av förlorad självkontroll när informanter inte kunde göra vad de 

önskat i livet (Johansson et al., 2019). 

Känslor av fysiska begränsningar 

Informanter upplevde begränsningar i sina fysiska förmågor som ett resultat av deras 

symtom på daglig basis. Under skoven försämrades deras fysiska tillstånd och blev 

ytterligare begränsade och det gjorde vissa informanter till husbundna eller till och med 

sängbundna (Williams et al., 2014). Det framkom att informanterna led av fysisk oförmåga 

att utföra ens enkla uppgifter. De beskriver en allmän känsla av utmattning, trötthet och ett 

långsammare liv (Jarab et al., 2018). Informanterna beskrev att när de skulle planera något 

som ska göras så är det många aspekteter som får hjärnan att gå i högvarv och det upplevs 

som påfrestande, krävande och utmattande. Detta gjorde att deras kognitiva förmåga blev 

tillfälligt försämrad vilket visade sig i svårigheter att vara koncentrerade vilket påverkade 

hälsotillståndet de kommande dagarna eftersom de har konsumerat för mycket energi i 

förväg. 
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Att planera de dagliga aktiviteterna, så att energin erhålls, distribueras och varar hela dagen 

är svårt för att det finns inget facit på hur länge energi varar (Johansson et al., 2019). Att inte 

ha andningsfrihet vid ansträngning beskrivs vara särskilt problematiskt, vilket gjorde enkla 

uppgifter svåra. Informanter indikerade att träningen var för svår på grund av andnöd, vilket 

hindrade dem från att försöka träna överhuvudtaget. Detta resulterade i att de gav upp på 

fritidsaktiviteter och inte utförde uppgifter som de brukade kunna utföra regelbundet. Vid 

rehabilitering upplevde informanter negativa upplevelser på grund av svårighetsgraden i 

deras aktivitetsprogram. Det var över deras kapacitet och ett hinder för den fysiska förmågan. 

Intensiteten av den fysiska aktiviteten under lungrehabilitering beskrevs av deltagarna att det 

så krävdes att det behövdes ett par dagar för att komma i balans igen. Det tog nämligen tid 

att inrätta sig och gå ner i varv för att kunna återhämta sig. Således var det en sammanflätad 

del av deras tillstånd som tonade upp en brist av förtroende för sin egen kroppsliga förmåga. 

Bara tanken på att överbelasta sig själv kunde orsaka andnöd och en känsla av förtvivlan och 

maktlöshet. Dessutom begränsade det deras uthållighet i övningarna under rehabiliteringen 

(Simony et al., 2019). Andfåddheten påverkade informanternas liv hårt och orsakade 

hopplöshet och en begränsad inställning inte bara i vardagen utan i rehabiliteringen (Thorpe 

et al., 2014; Simony et al., 2019). 

Informanter uttryckte lidande på grund av begränsningar i dagliga aktiviteter. De upplevde 

svårigheter att flytta från en plats till en annan på grund av dyspnè, syreterapi och åldrande 

(Veron et al., 2018). De kvinnliga informanterna framställde svårigheter kring acceptans för 

att inte längre kunna uppfylla sina förväntningar i den traditionella kvinnorollen från tiden 

innan deras hälsa försämrades (Steindal et al., 2016). Att inte kunna vara med på olika 

händelser eller roa sig med dansaktiviteter skapar frustration, depression och låg självkänsla 

(Jarab et al., 2018). Informanterna ville delta i sociala aktiviteter och umgås med familjen 

men ofta klarade de inte av det och har samtidigt en känsla av att vara en börda eftersom de 

inte har energi att delta i samma takt som alla andra. Detta leder till valet att stanna hemma 

och de kände sig isolerade. Även resor för nöje och för att besöka familjen upplevdes 

komplicerande och stressande. Beroende på att informanter kände tidspress att hinna med 

transporten och att hinna med förflyttningar mellan olika färdmedel så valde de att stanna 

hemma (Johansson et al., 2019). 

Ångest och rädsla 

Det framkom en stark känsla av att leva i ett konstant tillstånd av ångest. Det var relaterat 

till rädslan för att få slut på syre, uppleva andningsbesvär, förvärringen av deras KOL och 

rädslan för att dö (Veron et al., 2018). Informanterna uttryckte oro över att de tappade 

kontrollen över sina symtom och de effekter det hade på deras livsaktiviteter (Chin, 2017). 

De beskrev att de upplevde panik när andningsbesvären var som värst (Jarab et al., 2018). 

Informanterna upplevde både allmänna ångestkänslor och mer akuta episoder av intensiv 

ångest. Dessa attacker var resultatet av andfåddhet, ofta på grund av överansträngning. För 

många informanter var panikattacker nära kopplade till andning och de beskrev denna 

andning som ångest relaterande i en ond cirkel. De kände att andnöd upplevdes som svår 
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händelse som gav upphov till långvarig negativ efterklang i kropp och själ (Simony et al., 

2019). När informanterna kunde hantera sin dyspné en aning så gav de en känsla av att kunna 

kontrollera både kropp och själ på ett bättre sätt och därmed uppnå en bättre självkänsla. Det 

reflekterades också att de ansåg att det var svårt men ändå en avgörande barriär som de bara 

kunde övervinna med ett krävande arbete (Simony et al., 2019).  

Resultatsammanfattning 

Att leva med KOL påverkade patienterna i det dagliga livet. Patienterna beskrev ett liv som 

präglades av att inte leva det livet de velat eller hade levt innan sjukdomen. Patienterna 

upplevde att de inte hade tillit för sin förmåga och kapacitet och de var rädda för vad som 

kunde ske. Patienter upplevde att de inte hade kontroll över deras liv och de kände 

maktlöshet på grund av sjukdomen. De kände sig otillräckliga i att sjukdomen övervann hur 

de egentligen vill vara i livet. Hos patienterna som levde med KOL förekomm ångest, rädsla 

och panik på grund av andnöd och att de visste om morgondagen skulle bli bättre eller om 

de kunde bli friskare. Begränsningar i det dagliga livet framkom när de gällde att göra 

aktiviteter och sysslor för att det kunde variera mycket emellan goda och onda dagar. Det 

var svårt att planera saker med familjen eller i arbetet för att de visste inte hur deras 

kommande dagsform kunde vara. Personerna som har KOL hade en långåterhämtningstid 

efter ett bakslag, vilket bidrog till att de blev hemma bundna och undvek aktiviteter. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden för denna studie var en litteraturstudie med en kvalitativ ansats utförd i enlighet 

med beskrivning av Friberg (2017). I syfte att fånga en tydlig bild av informanternas egna 

beskrivningar av att leva med KOL. En studie med kvalitativ metod kan ge ett djupare 

resultat med fokus på en viss kontext och händelser samt tidsram (Olsson & Sörensson, 

2011). I denna studie har det påvisats genom att ta del av informanternas upplevelser av att 

leva med KOL. I de kvalitativa artiklarna gjordes fynd som svarade mycket bra på studiens 

syfte. Enligt Friberg (2017) innebär detta ett systematiskt arbetssätt för att få en överblick av 

ett avgränsat område genom att sammanställa redan befintlig forskning. I examensarbetet 

samlats närvarande forskning inom vårdvetenskap för att få fördjupade kunskaper och insikt 

för allmänsjuksköterskornas relevanta område. 

I denna studie användes databaserna Cinahl och Medline. Enligt Östlund (2017) är de 

omvårdnadsvetenskapliga och kan därmed ge information inom allmänsjuksköterskans 

verksamhetsområde. Mårtensson och Fridlund (2017) menar dessutom att arbetets 

trovärdighet stärks genom att söka i flera databaser eftersom det ökar chansen att finna 

relevanta artiklar. Att söka i tre olika databaser stärker trovärdigheten i denna studie eftersom 

relevanta artiklar hittades som svarade mot denna studies syfte. Valet av att använda 

vetenskapliga artiklar publicerade från 2013 och framåt gjordes för att studien skulle vara 

baserad på ny forskning. Det finns ingen ålderbegränsning i denna studie eftersom 

önskemålet var att få en bredare och mer omfattande bild av hur olika personer upplever 

sjukdomen. Både män och kvinnors upplevelser inkluderas för att få olika aspekter av att 

leva med KOL. Det är betydelsefullt att ha med båda könens upplevelser av sjukdomen för 

att få en omfattade bild av kvinnors och mäns upplevelse av att leva med KOL. Artiklar som 

handlar om astma och KOL exkluderas eftersom huvudsyftet med denna studie är att bara 

beskriva patienters upplevelse att av att leva med KOL. 

Sökorden som valdes till informationssökning framkom från problemformulering och syftet. 

Åtta artiklar identifierades som lämpliga utifrån syftet och dessa kvalitetsgranskades med 

hjälp av Friberg (2017). Att följa granskningsmallens olika steg var ett bra sätt för att kunna 

säkra kvalitén i artiklarna. Alla åtta studierna hade god kvalitet som valdes för analys och de 

beskrivs i bifogad bilaga 2. Under analysprocessen har författaren försökt att se på helheten 

i artiklarna. De lästes på ett objektivt sätt utan personliga åsikter. Enligt Mårtensson och 

Fridlund (2017) är just pålitlighet i examensarbetet att författaren har beskrivit sin förståelse. 

Den enda erfarenhet som denna studies författare har av personer som har sjukdomen KOL 

är de som hen har träffat på olika verksamhetsförlagda utbildningar som sjuksköterska 

student. Med den begräsande erfarenhet har utgångspunkten varit i studien att beskriva 

informanternas upplevelser av att ha sjukdomen KOL. Genom ett inta ett neutralt perspektiv 

för att förhindra att författarens egna personliga åsikter påverkarresultatet i studien, vilket 

torde öka pålitligheten. Vid genomläsning av artiklarna översättes de med hjälp av Google 
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translate till svenska och med ett engelskt lexikon för att vara säker att det blev rätt 

översättning för att kunna öka förtroendet att texten översättes rätt. 

I Analysarbetet följde författaren de fem stegen som utformats av Friberg (2017). Att följa 

de stegen var till hjälp för att se helheten av artiklarna och finna bärande aspekter av 

betydelse för syftet. Genom analysen identifierades nyckelfynden som gav en känsla vad 

artiklarna handlade om på ett mer ingående sätt. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ökar 

överförbarheten i studien om innehållet blir tydligare beskrivet. Denna studies författare 

anser att resultatet i studien är överförbart på andra personer med andningssvårigheter och 

att de känner igen sig det som beskrivs i studien. 

Examensarbetet har granskats och diskuterats vid grupphandling med studiekamrater och 

handledare, vilket Mårtensson och Fridlund (2017) antyder stärker studiens trovärdighet och 

bekräftelsebarhet. 

Resultatdiskussion 

I denna studies resultat beskrevs skörhet som ett hinder i det dagliga livet och att lätt bli 

drabbad av fysisk försämring i offentliga miljöer. Almutaire, Mussa, Lambert, Vines och 

Stickland (2018) beskriver att personer som har KOL upplever en minskad livskvalitet på 

grund av att de kände sig förhindrade i sin vardag. Bergbom och Nilsson (2000) menar att 

hopplöshet, hjälplöshet och oro kan leda till förlust av livskvalitet. Sjuksköterskan har en 

betydande roll genom att ge stöd och kunskap kring sjukdomen till patienterna och hjälpa 

dem att hantera sjukdomen och på så sätt få en bättre livskvalitet. Det är viktigt att 

sjuksköterskan har kompetensen inom personcentrerad vård. Enligt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) är en av sjuksköterskans kärnkompetenser att utöva 

personcentrerad vård vilket innebär att ha ett synsätt som utgår från personen med en 

sjukdom och inte från sjukdomen i personen. Detta kan hjälpa patienter att bibehålla 

livskvalitet trots sjukdomen. Detta stämmer överens med vad Dahlberg och Segesten (2010) 

skriver för att kunna ge en god vård måste vårdaren äga adekvat kunskap och ha förmågan 

att se vad hälsa och välbefinnande betyder för den individ som vårdas. 

Behov av hjälp från andra är vanligt vilket framkommer i denna studies resultat, till att inte 

vara kapabel att kunna klara sig själv alls kan leda till depressioner. Alhaddad, Taylor, 

Robertson, Watman och Smith (2016) beskriver människor som lever med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom att de behöver hjälp av familjen samt hjälp med läkemedel och 

utrustning. Andersen, Thomse, Brunn, Bödtger och Hounsgaard (2018) menar att samverkan 

mellan patient, familj och sjukvården är viktigt för patienterna med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. Öhman (2009) skriver att leva med allvarlig kronisk sjukdom innebär ett liv 

som pendlar mellan lidande och uthärdande. Den sjuka människan lever med en förändrad 

relation till sin kropp, då kroppen har blivit en motståndare i det dagliga livet. Detta medför 

att personen har förlorat sitt oberoende och sin förmåga att handla som en självständig, 

fullvärdig människa. Personen har blivit smärtsamt medveten om att vara ensam i sin 

sjukdom. Detta överensstämmer med Jerpseth, Dahl, Nortvedt och Halvorsen (2018) 

beskrivning av att personer som har KOL kan uppleva sitt liv som ömtåligt och att vara en 
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börda, ofta avbrutna av oförutsägbara och skrämmande försämringsperioder. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskan har kontinuerliga uppföljningar av hur personer som har KOL mår. 

Detta medför att patienten inte känner sig ensam i sin sjukdom utan de känner tryggheten av 

en god personcentrerad vård. Vid uppföljningar kan problemen i behandlingen definieras 

och diskuteras, på så sätt kan patienten känna att hen får ett gott bemötande och känner sig 

förstådd det kan ge en lättnad i tillvaron. Därtill ger en kontinuerlig kontakt att förtroendet 

dem emellan blir stärkt det blir lättare för patienten att vända sig till sjuksköterskan när 

behovet uppstår. I denna studies resultat visades behovet av att få en god information om 

vad sjukdomen innebär och hur det kan vara att leva med KOL för att den drabbade ska 

kunna få en bättre kontroll i sin hälsolivssituation. När en person får diagnosen fastställd kan 

det kännas som att dennes livsvärld blir helt förändrad. Detta innebär att de ser sig själv och 

andra medmänniskor på ett annat sätt. Det kan uppstå att de ser sig själva som en annan 

person när de har fått en svår kronisk sjukdom och där upplever många svårigheter som 

begränsar ens vardag. Ek (2010) menar att fysiska förändringar som sjukdomen leder till kan 

härledes till dyspnè, och visar sig i nedsatta kroppsliga funktioner som t.ex. inte orka att gå, 

behöva använda hjälpmedel eller att behöva hjälp med personlig hygien. Det är därför viktigt 

att sjuksköterskan ger en god information om själva sjukdomen och hanteringen av 

medicinska hjälpmedel. Dessutom kan sjuksköterska ge information om patientens 

rättigheter och vilken personlig hjälp som kan fås. Genom dessa insatser kan personer som 

har KOL få ett bättre välmående trots sjukdomen. 

Det visades tydligt i denna studies resultat att informanterna i studien hade begränsningar 

och hinder i deras dagliga liv. Hjärt-lungfonden (2019) beskriver att personer som har KOL 

isolerar sig hemma på grund av oro för plötslig försämring i sjukdomen. Almutaire et al. 

(2018) beskriver att hinder och begränsningar i det dagliga livet gör att människor blir osäkra 

när det gäller sin kapacitet. Det påverkar individen att inte våga göra saker som kan utlösa 

andfåddhet och trötthet. Detta kunde leda till att de blev ännu mer begränsad i sitt eget liv. 

Patienterna som drabbats av KOL upplevde att deras fritidsaktivitet hade minskat och den 

fysiska aktiviteten blev mer begränsad. De upplever både hopp och förtvivlan samt strävar 

hela tiden efter lindring och normalisering av det dagliga livet (Almutaire et al., 2018; Genoe 

och Zimer, 2017). Det är därför viktigt att sjuksköterskan ska härleda patienten till daglig 

aktivering som är lämplig för patienten och på så sätt kan patienten komma ur sin isolering. 

De kan få en god självkänsla att klara av en del dagliga sysslor detta kan påverka patienter 

till en bättre livskvalitet. 

I resultatet i denna studie framkommer det att informanterna upplevde ångest och oro i 

samband med KOL. Ek (2010) skriver att även sömnen påverkades av en fruktan och rädsla 

inför att dö i sömnen vilket bidrog till insomningssvårigheter. Informanterna i studieresultat 

upplevde känslor som panik och ångest som kan relateras till det som Strang, Ekberg-

Jansson och Henoch (2014) skriver att det är tre huvudteman som har samband med KOL. 

Dessa är dödsångest, livsångest och motvikt mot ångest. Dödsångest innefattar rädsla för 

kvävning, medvetenhet om död, rädsla för att dö och separationsångest. Livsångest 

inkluderade rädsla för att leva och rädsla för framtiden. Motvikt mot ångest hanterar 

kvävning, undviker strategi och en känsla av glädje som besegrar sin utsatta situation. 

Bergbom och Nilsson (2000) menar att andnöd är därför ett stort problem som inte bara är 

en fysisk upplevelse utan också är förenad med känslomässiga upplevelser. Trötthet hos 
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personer som har KOL beskrivs som en ständigt närvarande fysisk och mental utmattning. 

Det visar att det är betydelsefullt att sjuksköterskan har intresse och är lyhörd till vad 

patienten har att säga och att vara lugn och saklig i kommunikationen med patienter. Genom 

att sjuksköterskan visar ett gott förhållningssätt i vårdbemötanden så ger det ett bättre lugn, 

förtroende och öppenhet kring patientens hälsotillstånd. Willgoss, Yohannes, Goldbart, och 

Fatoye (2011) beskriver att orsakerna till ångest hos personer som har KOL är nära kopplade 

till deras andningssjukdom. Tillsammans med de förväntade sjukdomsrelaterade problem 

betonade patienterna sambandet mellan andning och ångest. Bergbom och Nilsson (2000) 

beskriver att leva med kronisk bronkit upplevde patienterna som invalidiserande. Förutom 

rädsla och oro uttryckte patienterna en rädsla för att dö och att bli lämnad i ensamhet. 

Sjuksköterskor kan spela en viktig roll för att identifiera de som kan drabbas av ångest 

(Almutaire et al., 2018). Det är viktigt att sjuksköterskan har ett gott bemötande så 

patienterna kan känna sig öppna att prata ut om sina känslor, tankar och funderingar kring 

deras sjukdomstillstånd. En god relation är en förutsättning för att patienten ska våga berätta 

om sina problem genom detta skapas en god stabilitet och förtroende. Det är därför viktigt 

att personalen har en god samverkan och det kan bidra till att sjuksköterskorna kan 

identifiera patienternas behov, vad de går igenom och direkt kan åtgärda vilken hjälp 

patienten behöver. Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver om sjuksköterskans 

kärnkompetenser en av dem är att genom teamsamverkan. Det innebär att ta tillvara på 

andras erfarenheter och kunskap för att få en helhetssyn på patientens omvårdnadsbehov. 

För sjuksköterska som leder det dagliga omvårdnadsarbetet kring patienten så krävs 

tydlighet med kompetensen i avseendet när det gäller omvårdnadsarbetet. Genom att kunna 

förmedla det på ett förståeligt och tydligt sätt till de övriga i personalen som arbetar runt 

patienten så leder det till en bättre kvalitativvård förutsättning. 

Det visades tydligt i denna studies resultat att informanterna upplevde svårigheter med att 

kontrollera sin dyspne attack genom sin egen förmåga informanterna upplevde att ända 

hjälpen var genom medicinering. Sigurgeirsdotter, Halldorsdottir, Arnardottir, 

Gudmundsson och Bjornsson (2019) beskrev att personer som har KOL känner att de 

utkämpar ett krig utan vapen i en ständigt krympande värld med förlust av frihet på de flesta 

nivåer och är alltid rädda för möjlig andfåddhet. Bergbom och Nilsson (2000) beskrev att 

för att må bra och uppleva bättre hälsa och välbefinnande är de viktigt att lära sig att känna 

och hantera sina symtom och acceptera sin sjukdom för att kunna anpassa sig till sin nya 

livsförändring. Detta stämmer överens med Orem (2001) att patienten behöver lära sig och 

anpassa sig efter en tid i sin personliga utveckling. Hjärt-lungfonden (2019) skriver att det 

är viktigt för personer som har KOL att lära känna sin egen kropp och prova sig fram för att 

de ska känna sig trygga i sin förmåga. 

Konklusion 

Patienter som lever med sjukdomen KOL tvingas till att leva ett annorlunda liv än vad de 

har gjort innan sjukdomen. Patienters identitet och roll förändras på grund av sjukdomens 

påverkan för patientens livskvalité. De blir aldrig den friska människan igen på grund av 

deras psykiska och fysiska värden är förändrade till det sämre. Den fysiska påverkan som 

KOL har är att de inte orkar, blir ofta trötta, har andnöd och en försämrad kroppslig förmåga. 

När det gäller den psykiska påverkan så upplever patienterna ständig oro för andning, för 
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framtiden och dagliga sysslor. Sjukdomen leder inte bara till förändring för patienterna. Det 

skapar även förändring för nära och kära. Patienterna upplever att de är ett hinder och en 

börda för samhället och omgivningen. För att öka uppfattningen för sjukdomen krävs det att 

sjukvårdspersonalen ger en så god vård som möjligt genom att vara lyhörd och närvarande. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Denna studie kan vara till hjälp för de som vårdar personer som har KOL eftersom den 

återger personernas verkliga upplevelser av att leva med KOL. Sjuksköterskan ska visa 

empati och lyssna till patienters berättelse om hur hens hälsotillstånd är genom det kan 

patienterna känna sig sedda. Studien är betydande för ämnets utvecklingsprocess då den har 

klarlagt upplevelser av att leva med KOL. Det krävs och finns behov av mer forskning och 

kunskap kring KOL eftersom det är en av de världssjukdomarna som växer snabbt och kan 

ha dödligt utfall. 
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662 300 13 3 

Cinahl 

2019-08-30 

COPD experience* 263 50 5 1 
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Författare: 

Chin, E. 

 

Titel: 

The COPD 

exacerbation 

experience: a 

qualitative 

descriptive 

 

Tidskrift: 

Applied Nursing 

Reserch 

 

Årtal: 

2017 

 

 

 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

patientmedvetenheten 

om symtom under 

dagarna före en akut 

förvärring av KOL. 

 

 

 

Användas av 

kvalitativ studie på 

14 patienter genom 

djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

 

 

Patienter med KOL känner 

igen en sjukdom före 

KOL-förvärring som 

skiljer sig från deras 

dagliga symptom 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Författare: 

Johansson, H., 

Berterö, C., Berg, K., 

& Jonasson, L. 

 

Titel: 

To live a life with 

COPD: the 

consequences of 

symtom burden 

 

Tidskrift: 

International journal 

of chronic obstrictive 

pulmonary 

 

Årtal: 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med denna 

studie var att 

identifiera och 

beskriva 

symptombördan och 

dess effekt på 

vardagslivet hos 

personer med KOL 

baserat på sina egna 

upplevelser. 

 

 

 

En kvalitativ 

intervjustudie med 

en 15 patienter 

intervjuguide och 

data analyserad 

med tematisk 

analys 

 

 

 

Personer med KOL måste 

ta varje dag som det 

kommer och deras liv är 

inte lätt att planera 

eftersom det beror på hur 

de känner si från dag till 

dag. 

 

 

 

Ja 
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Titel: 

Tidskrift: 
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Syfte 
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Resultat 

 

Förekomst av 

forsknings 

etiska 

övervägande 

 

 

 

Författare: 

Williams, V., 

Hardinge, M., Ryan, 

S. & Farmer, A. 

 

Titel: 

Patient’s experience 

of identifying and 

managing 

exacerbations in 

COPD: a qualitative 

study 

 

Tidskrift: 

Primary care 

respiratory medicine 

 

Årtal:2014 

 

 

 

Att utforska patientens 

nuvarande förståelse 

och erfarenhet av att 

hantera och identifiera 

KOL-förvärringar 

hemma. 

 

 

 

En kvalitativ med 

44 patienter som 

intervjubaserad 

baserad som 

genomfördes i 

patientens hem. 

 

 

 

Patienter upplever 

förvärringar på basis av 

mätbara, synliga symtom, 

såsom hosta och osynliga 

symtom, såsom 

bröstkänslor och 

kroppskännedom. 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Författare: 

Jarab, A., Alefishat, 

E., Mukattash, T., 

Alzoubi, K. & Pinto, 

S. 

 

Titel: 

Patients’ perspective 

of the impact of 

COPD on quality of 

life: a focus group 

study with COPD 

 

Tidskrift: 

International journal 

of clinical pharmacy 

 

Årtal: 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

patienter med KOL 

klarar av sin kroniska 

sjukdom och deras 

behov och perspektiv 

på KOL-hantering och 

dess påverkan på deras 

livskvalitet. 

 

 

 

Kvalitativ studie 

intervjuer på 28 

deltagare. 

 

 

 

Studien visade att 

informationsbehov om 

sjukdom och dess 

hantering, fysiska och 

psykologiska effekter av 

KOL och beroende av 

andra. 

 

 

 

Ja 



 

 

 

Författare: 

Titel: 

Tidskrift: 

Årtal: 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Förekomst av 

forsknings 

etiska 

övervägande 

 

 

 

Författare: 

Thorpe, O., Kumar, 

S. & Johnston, K. 

 

Titel: 

Barriers to and 

enablers of physical 

activity in patients 

with COPD 

following a hospital 

admission: a 

qualitative study. 

 

Tidskrift: 

International journal 

of chronic 

pulmonary disease. 

 

Årtal: 2014 

 

 

 

Syftet med studien att 

urforska patientens 

begränsningar och 

möjligheter att leva 

med KOL. 

 

 

 

Denna studie hade 

en kvalitativ 

beskrivande design 

och inkluderade 

semistrukturerade 

intervjuer med 28 

vuxna KOLS-

patienter som hade 

legat in på sjukhus 

med en primär 

diagnos av 

förvärring av KOL. 

 

 

 

Resultat visade att hinder 

som patienter upplever är 

hälsorelaterade, 

miljörelaterade och 

självrelaterade. 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Författare: 

Simony, C., 

Andersen, I., 

Bodtger, U. & 

Birkelund, R. 

 

Titel: 

Breathing through a 

troubled life- 

aphenomenological-

hermeneutic study of 

chronic obstructive 

pulmonary disease 

patients’ 

livedexperiences 

during the course of 

pulmonary 

rehabilitation. 

 

Tidskrift: 

International of 

qualitative studies on 

health and well-

being. 

 

Årtal: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien är 

Att utforska verkliga 

erfarenheter av 

patienter med kronisk 

obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) 

under rehabilitering 

kan bidra med ny 

kunskap om vad som 

har betydelse för deras 

deltagande och chans 

för förbättrad hälsa och 

välbefinnande 

 

 

 

En kvalitativ studie 

och intervjuer 

genomfördes på 21 

deltagare i 

lungrehabilitering. 

 

 

 

Studien visade att leva med 

KOL var utmanande på 

grund av dyspné och andra 

fysiska problem. Detta 

orsakade brist på 

förtroende för kroppen och 

komplicerat 

rehabiliteringsdeltagande. 

 

 

 

Ja 



 

 

 

Författare: 

Titel: 

Tidskrift: 

Årtal: 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Förekomst av 

forsknings 

Etiska 

övervägande 

 

 

 

Författare: 

Steindal, S., 

Österlind, J., 

Halvorsen, K., 

Schjelderup, T., 

Kive, E., Sörbye, L. 

& Dihle, A. 

 

Titel: 

A qualitative study of 

women’s experience 

of livign with COPD. 

 

Tidskrifter: Nursing 

Open 

 

Årtal: 2017 

 

 

 

 

Syftet med studien är 

att utforska kvinnors 

upplevelser av att leva 

med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom hemma. 

 

 

 

En utforskande och 

beskrivande 

kvalitativ design, 

på 9 kvinnor med 

KOL som bor 

hemma. 

 

 

 

Resultatet visade att 

kvinnor upplevde 

begränsningar relaterade 

till den traditionella 

kvinnorollen och kände sig 

oförmögna att uppfylla 

sina egna förväntningar. 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Författare: 

Veron, C., Pautes, S., 

Weber, C., Janssens, 

J. & Cedraschi, C. 

 

Titel: 

Recollection of 

participating in a 

trial: a qualitative 

study patients with 

severe and very 

severe chronic 

obstructive 

pulmonary disease. 

 

Årtal: 2018 

 

 

 

Syftet med studien är 

att undersöka KOL-

patienternas 

återkallelse av 

försöket, deras behov 

och användbarheten av 

de palliativa 

vårdinterventionerna. 

 

 

 

Kvalitativ studie på 

18 deltagare med 

svår till mycket 

svår KOL 

intervjuades om 

sina erfarenheter. 

 

 

 

Patienter upplever 

begränsningar å grund av 

syreterapi och bördan att 

bli beroende av den. 

 

 

 

Ja 

 

 

 

 

 


