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Sammanfattning  

Bakgrund KOL är en folksjukdom som är vanlig i Sverige. Sjukdomen orsakas oftast av 

rökning. Personer med KOL lider av andnöd som begränsar hela livet och ger en försvårad 

vardag.  

Syfte studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser att leva med KOL.  

Metod systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats som sökte upplevelser hos patienter 

med KOL. Datainsamlingen skedde genom sökning efter studier i olika databaser och de 

artiklar som svarade på syftet togs med i studien. För att kontrollera trovärdigheten hos 

artiklar gjordes en kvalitetsgranskning. Nio studier inkluderades i litteraturstudie, samtliga var 

kvalitativa. 

Resultat påvisade hur personer med KOL upplever sitt liv och sin vardag. Resultatet visar att 

patienter med sjukdomen KOL är begränsade i sitt liv på grund av andfåddhet, dyspné, 

trötthet. De har också en nedsatt förmåga till aktiviteter och påverkas emotionellt med olika 

känslor, bland annat rädsla, ångest och skuld. Den sociala förmågan är begränsad för de här 

personerna och i vissa fall isolerar de sig helt. Kategorier: Orkeslöshet, emotionell påverkan 

och sociala begränsningar. Dessa kategorier innehåller nio subkategorier.  

Slutsats Lidandet kan vara stort hos patienter med KOL och sjuksköterskans insats är viktig. 

Sjuksköterskan kan hjälpa patienter med KOL bättre individuellt om de ser till helheten och 

just till den här personens specifika behov av omvårdnadsåtgärder. 
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Bakgrund  

Enligt World Health Organization (WHO, 2015) är sjukdomen kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) en dödlig sjukdom. År 2012 avled ca 3 miljoner människor över hela 

världen. Enligt Socialstyrelsen (2014) har ca 400 000 – 700 000 svenskar sjukdomen KOL 

och det ökar år för år. Ungefär 2700 personer i Sverige uppskattas avlida varje år till följd av 

sjukdomen.  

KOL orsakas oftast av tobaksrökning och genom passiv rökning. Utifrån ett genusperspektiv 

så är det mer vanligt i höginkomstländer att kvinnor röker än män. Andra orsaker än rökning 

kan vara sekundära som exempelvis miljöpåverkan, att andas in för mycket ångor från 

bränsle, målning eller andra föroreningar som är damm-bildande. Tidigare kunde personer få 

diagnosen kronisk bronkit och emfysem, dessa diagnoser togs bort och ingår numera i 

diagnosen KOL. KOL är en livshotande sjukdom som inte går att bota, endast lindra (WHO, 

2015).  

Personer med KOL lider av andfåddhet, andnöd, begränsad fysisk kapacitet och försämrad 

livskvalité. För att ge patienten bästa möjliga vård och minska lidande är det viktigt att 

upptäcka sjukdomen tidigt så att bromsmediciner kan sättas in. Ofta tar det lång tid innan 

sjukdomen upptäcks eftersom symtomen är diffusa till en början. Personerna kan leva med 

sjukdomen under en längre tid utan att det märks då kroppen anpassar sig till symtomen 

(Socialstyrelsen, 2014). 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom  

KOL är en kronisk obstruktiv inflammationssjukdom i luftvägarna vilket betyder att personen 

har sjukdomen genom resten av sitt liv men att den går i olika stadier. Hos en frisk person 

flödar luften fritt in och ut, medan hos en person med obstruktion så finns hinder eller 

tilltäppningar vilket gör det svårare för luften att passera upp och ner i lungorna. 

Slemhinnorna och flimmerhåret blir skadade till följd av detta och då kan inte slemmet och 

andra partiklar tas upp, personen får istället hosta upp slemmet själv. Lungorna syresätter 

blodet och blodet transporterar syret till vävnader. Vid KOL skadas lungorna emfysem bildas 

vilket göra att dessa inte kan fullgöra sin huvuduppgift. Första tecken på KOL uppstår oftast 

vid fysisk ansträngning. (WHO, 2015). Diagnosen KOL ställs framför allt med hjälp av 

spirometri. KOL delas in i olika stadier där stadie 1 är en lindrig variant upp till stadium 4 

som är allvarligt och kan leda till döden. När stadie av sjukdomen ska avgöras tas hänsyn till 

risker för försämring, symtom och lungornas funktion. Vid stadium 1-2 är symtomen lindriga 

till måttliga och många personer är ofta inte medvetna om att de har sjukdomen. Stadie 3 är 

medelsvårt sjuka och blåser i spirometri endast runt 30-50% av sin lungkapacitet. Stadie 4 är 

svårt sjuka och blåser då bara 1-30% av sin lungkapacitet. Det kan också vara så att de i 

spirometri blåser upp till 50 procent men har risk för andra symtom som bensvullnad, 

cirkulationspåverkan, infektioner, andningssvikt, hög puls eller stor viktnedgång och då får 

patienten stadium 4 (Larsson, 2014). Med exacerbationer innebär att personen blir sämre, så 

kallade försämringsperioder med luftrörsinfektioner. Flera exacerbationer på samma gång kan 

leda till en kraftig försämring och en tidigare död (Socialstyrelsen, 2014). 

Komplikationer  

Vanligaste symtomen vid KOL är dyspné, det beskrivs som att andas genom ett tunt rör. 

Dyspné är väldigt subjektivt och alla reagerar olika på det från person till person. Dyspné kan 

skapa oro, ångest och medför en sänkt fysisk kapacitet för personen. Trötthet efter någon form 

av ansträngning och pip i bröstet är också vanliga symtom (Emtner & Wadell, 2014). 

Matlusten minskar och en viktnedgång är vanligt, ett ökat energibehov skapas också av den 

svåra hostan (Akner, 2014).  
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Komplikationer hos personer med KOL är att de ofta får luftvägsinfektioner som är mer 

svårbehandlade än för personer utan sjukdomen. Personer med KOL har en större risk för att 

drabbas av influensa eller pneumokockbakterier som i sin tur leder till infektioner. För en 

person med KOL kan detta leda till allvarliga konsekvenser som kan vara svåra att ta sig ur. 

Personer som har fått sjukdomen KOL av rökning har bland annat en större risk för hjärt- och 

kärlsjukdomar, lungcancer, diabetes och ledgångsreumatism (Socialstyrelsen, 2014).  

Samsjuklighet är vanligt hos den här patientgruppen, de vanligaste är högt blodtryck eller 

hjärtsvikt. Komplikationer kan ofta bli diabetes, depression, ångest eller lungcancer. Personer 

med KOL har även större risk för benskörhet och frakturer (Socialstyrelsen, 2014).  

Behandling  

För dem som röker är behandlingens viktigaste åtgärd rökstopp, att patienten bör få hjälp med 

rökavvänjning. Genom att sluta röka har patienten en god chans till att sjukdomen stannar av. 

Den förlorade lungkapaciteten kan aldrig återfås, men blir inte heller sämre. Fysisk aktivitet 

och motion är en viktig del i behandlingen. Genom att utöva fysiska aktiviteter får patienten 

mer muskler och en ökad rörlighet. Detta ökar patientens livskvalitet och minskar risken för 

förtidig död (Socialstyrelsen, 2014). Behandling av undernäring och en berikad kost ger mer 

energi och ork. Läkemedel som vidgar luftrören används ofta i form av inhalationer, dessa 

lindrar symtomen och förebygger exacerbationer. Vid senare stadium i sjukdomen kan 

syrgasbehandling behövas för att minska andnöd och ge en förbättrad livskvalité för patienten 

(Jansson & Löfdahl, 2014). 

Lidande  

Bara vetskapen om att ha en kronisk sjukdom som endast lindras, kan skapa ett lidande. 

Lidande kan visa sig genom ångest, ilska eller oro hos personen. Omvårdnadsteoretikern 

Katie Eriksson har beskrivit lidande hos personer. Allt lidande är unikt från person till person, 

alla upplever det på olika sätt. Vad som kan skapa ett lidande är smärta, sjukdom och ångest 

skriver Eriksson (1994). Att lida betyder att kämpa och utstå den svåra situationen. Personer 

med en obotlig sjukdom, som i detta fall KOL, kan få en upplevelse av ångest på grund utav 

andningssvårigheter och en oro kring hur sjukdomsperioderna kommer att se ut. Genom att 

omvandla oron och ångesten till lidande kan personen lättare acceptera det än att gå med en 

oro och ångest. När personerna väl accepterat lidandet kan de göra ett val mellan att kämpa 

eller ge upp. Ibland kan det kännas hopplöst och meningslöst men om personen ändrar sin 

inställning så kan förändringen ge en insikt om något nytt positivt.  

Enligt Eriksson (1994) så finns det tre stycken olika former av lidande inom vården. Det 

första är sjukdomslidande som beskrivs som relaterat till sjukdomen och dess behandling och 

kan ge ett lidande för personen. Andra formen är vårdlidande vilket handlar om lidande inom 

vården. Detta kan innefatta exempelvis kränkning, som är vanligast, och maktlöshet hos 

personen. Maktlöshet kan vara att inte bli informerad ordentligt eller att inte låtas vara 

delaktig och medverka i sin egen vård. Detta påverkar möjligheter att ha en självständighet 

och autonomi. Genom att utöva sin makt som sjuksköterska och tvinga patienten till 

handlingar som den egentligen inte vill själv, kan ett vårdlidande skapas. Tredje och sista 

delen är livslidande vilket innebär att personens tidigare liv rubbas och livssituationen ändras 

eller tas ifrån personen. Den här personen kan på grund utav sjukdomen inte leva det liv som 

han eller hon levde innan.  

Problemformulering  

KOL är en folksjukdom. KOL förekommer inom alla delar av sjukvården, dagligen i 

sjuksköterskans arbete vårdas patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom. KOL har ett 

flertal olika följdsjukdomar som kräver vård. Därför är det viktigt att ha en god kunskap om 
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sjukdomen för att kunna förstå och ge patienter med KOL den omvårdnad som de behöver 

samt minska lidandet som sjukdomen kan medföra. Omvårdnaden av patienter med KOL kan 

vara krävande och svårt om inte rätt kunskap finns och det kan skapa ett onödigt lidande för 

patienten. Kunskap behövs utifrån den sjukes eget perspektiv.  

Syfte  

Studiens syfte var att beskriva personers upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. 

Metod  

Studien genomfördes i form av en systematisk litteraturstudie. Tillvägagångsättet följer 

Kristensson (2014) metod för systematisk litteraturstudie.  

Datainsamling  

Datainsamlingen har skett genom en huvudsökning i databaserna Cinahl och Medline, samt en 

sökning i PsycINFO för att försäkras om att inte missa någon artikel. 

Sökningen utgick ifrån MESH sökord: (MH) Chronic Obstructive Pulmonary Disease, (MH) 

Patient Attitude, (MH) Attitude to Health, (MH) Emotions samt COPD och Experience 

användes för sökning i fritext, se (Bilaga 1 Databassökningar).  

Sökorden har kombinerats med OR samt de bärande orden med AND. Meningen med detta är 

att få fram samtliga relevanta artiklar i databaserna. Sökbegränsningar sattes till artiklar från 

de senaste fem åren (2010-2015) då aktuell forskning i ämnet efterfrågades. Samtliga artiklar 

skulle också vara granskade genom Peer-Review för att säkerställa vetenskaplig metod. 

Begränsning sattes också på engelska som språk.  

Sökning genom SmartText Searching genomfördes för att kontrollera sökningen så inga 

artiklar saknades.  

Urval 

Efter genomförd sökning lästes titlarna igenom. Därefter lästes abstrakt från studier där 

Inklusionskriterier uppnåddes. Alla studier skulle inkludera patientens upplevelser av 

sjukdomen KOL. Både män och kvinnor inkluderades och alla åldrar. Då studien handlade om 

upplevelser valdes kvalitativa artiklar ut, detta för att få en djupare förståelse för patienternas 

upplevelser. Ingen skillnad gjordes utifrån vilka stadium patienterna var i sin sjukdom.  

Alla artiklar där fokus inte låg på patienternas upplevelse valdes bort. Djupare förståelse var 

målet och därför valdes kvantitativa artiklar bort. Reviewartiklar plockades bort då de inte är 

originalforskning. Alla artiklar som fokuserade på palliativ vård valdes bort. Då sökningarna 

gav många resultat inom det medicinska området begränsades valet genom att välja bort 

artiklar där fokus ligger på mediciner, metoder, övningar för att motverka sjukdomen samt 

utvärderar effekter av dessa. Artiklar med fokus på rehabilitering och coping, vilket inte 

svarar på syftet, valdes bort. Även artiklar om rökning, prevention för rökning samt nutrition 

exkluderades. 

Kvalitetsgranskning 

Granskningen av studiernas vetenskapliga kvalité skedde enligt Kristenssons (2011) 

bedömning av kvalitativa studier. Bedömningsformuläret är utformat för att kunna bedöma 

trovärdighet i kvalitativa studier. Bland annat kontrolleras om syftet är tydligt, metodens alla 

delar är väl beskrivna, forskarens roll till deltagare och förhållningssättet till deltagare samt 

ifall resultatet är relevant till datainsamlingen. När granskning av artiklarna utförts enligt 
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bedömningsformuläret skapades en tydlig bild av artiklarnas styrkor och svagheter som tas 

upp i artikelmatrisen se (Bilaga 2 Artikelöversikt). 

Dataanalys 

Studien analyserades genom integrerad analys (Kristensson, 2014). I första hand gjordes en 

genomläsning av artiklarna. Därefter identifierades likheter och skillnader mellan resultaten i 

artiklarna. Utifrån dessa likheter och skillnader skapades subkategorier. Subkategorierna 

sammanställdes och grupperades utifrån likheter och kategorier bildades. Analysen 

resulterade i 3 kategorier och 9 subkategorier.  

Etiskt förhållningsätt  

Ett etiskt förhållningsätt har använts genom hela studien. All information har använts och 

inget är undanhållet från studierna. Granskning av artiklarna gjordes för att se att artiklarna 

värnat om autonomiprincipen som innebär visad respekt för individens självbestämmande. 

Nyttoprincipen handlar om att nyttan med forskningen ska vara större än risken för skada eller 

obehag. Inte skada-principen innebär att studien genomförts utan risk för skada. 

Rättviseprincipen handlar om att alla medverkar i studien på lika villkor och de behandlas 

rättvist (Kristensson, 2014). Alla studier kontrollerades utifrån sitt etiska förhållningssätt. 

Samtliga nio studier redovisar sitt etiska förhållningssätt.  

Resultat  
Resultatet visade att personer som lever med KOL i de inkluderade studierna upplevde många 

olika svårigheter i sina liv. Dessa svårigheter redovisas i resultatet under tre kategorier och nio 

subkategorier. Den första kategorin handlade om orkeslöshet. Där inkluderades 

subkategorierna andfåddhet & dyspné, trötthet samt att planera vardagen för att orka. Den 

andra kategorin handlade om känslor och emotionell påverkan. Det som påverkade personer 

med KOL var bland annat ångest och rädsla, skuld och skamkänslor samt en maktlöshet och 

förtvivlan. Den sista kategorin är sociala begränsningar, där inkluderades subkategorierna 

beroende av andra personer, försämrad förmåga till sociala aktiviteter och isolering.  

Orkeslöshet 

Orkeslöshet i vardagen för personer med KOL var svår att hantera. Personerna upplevde att 

uppgifter och aktiviteter som tidigare varit lätt nu blev ansträngande på grund utav trötthet. 

Små sysslor i hemmet som tidigare gick enkelt att utföra upplevde de nu genom att de blir 

andfådda och får svårt att andas. Att behöva tänka framåt på de aktiviteter som ska ske under 

dagen, planera dessa så att krafter finns för att utföra dem påverkade livet för de här 

personerna. Kategorin har tre subkategorier, andfåddhet & dyspné, trötthet samt att planera 

vardagen.  

Andfåddhet & dyspné 

I ett flertal studier framkom att andfåddhet påverkade livet hos en person med KOL på många 

olika sätt. Att vara andfådd och uppleva andnöd var vanligt för en person med KOL. Dagliga 

sysslor i hemmet, aktiviteter och arbeten påverkades av detta. Upplevelsen av att inte kunna 

andas, att behöva kippa efter luft, hostan och att behöva kämpa med varje andetag för att få 

ner syre i lungorna, begränsade vardagen för de här personerna. De valde då att avstå ifrån 

aktiviteter som att gå ut att gå och att utföra vissa sysslor som gav andfåddhet. En del valde att 

stanna hemma helt för att slippa dessa symtom. (Avşar & Kaşikci, 2010; Cooney et al., 2013; 

Ek, Sahlberg-Blom, Andershed & Tenerstedt, 2011; Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz & 

Marques, 2014; Kerr & Ballinger, 2010; Kvangarsnes, Torheim, Hole & Öhlund, 2013; 

Sossai, Gray, Tanner, Goodridge & Halding, 2011; Stridsman, Lindberg & Skär, 2014) 
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Trötthet 

Trötthet hade en stor inverkan på personernas liv, genom att försöka orka med och vara 

delaktiga i vardagen. Tröttheten hade många anledningar, bland annat utav sömnlöshet, 

utmattande hosta/slem som tar mycket energi. Andfåddhet och andnöd gav en ökad trötthet 

genom kraftiga ansträngningar i luftintaget. Utmaningen var att ha tålamod med de svåra 

uppgifterna som också tog längre tid att utföra. Ett exempel kan vara en promenad, som med 

sjukdomen blir kortare och tar längre tid jämfört med en frisk person. (Avşar & Kaşikci, 

2010; Ek et al., 2011; Gabriel et al., 2014; Kerr & Ballinger, 2010; Sossai et al., 2011; 

Stridsman et al., 2014) 

Planera vardagen 

Då personerna med KOL i de inkluderade studierna har svårigheter med bland annat 

andfåddhet, dyspné och trötthet som påverkade vardagen och dagliga aktiviteter så uttrycker 

de ett behov av att planera sin dag för att orka med. Att planera sysslor i hemmet och 

aktiviteter gör att de sparar energi, vilket i sin tur påverkar hela dagen. Många planerade in 

vila under dagen för att orka med. I vissa fall planerades för att kunna vila genom att placera 

ut stolar på bra ställen i exempelvis trädgården eller i bostaden. Eftersom de kände sig 

tvingade till att planera sin dag så får det konsekvenser och begränsningar för flexibiliteten. 

De tyckte det är svårt att göra spontana utflykter och känner sig bundna till sitt planerade 

schema. (Cooney et al., 2013; Kerr & Ballinger, 2010; Sossai et al., 2011) 

Emotionell påverkan 

Att leva med KOL innebar många påfrestningar på det emotionella planet. De här känslorna 

påverkade livet för personerna i studierna på många olika sätt. Rädsla och ångest var svåra 

känslor att uppleva varje dag. Att behöva känna skuld och skam för att ha dragit på sig 

sjukdomen. En känsla av maktlöshet, att inte känna något hopp om framtiden. Kategorin har 

tre subkategorier, rädsla & ångest, skuld & skamkänslor samt maktlöshet & förtvivlan.  

Rädsla & ångest 

Det emotionella välmående bland personerna med KOL i studierna påverkades av rädsla och 

ångest. Rädsla och ångest påverkade negativt på det dagliga livet för de här människorna. De 

var hämmade med förmågan att utföra aktiviteter som är meningsfulla för dem. Vissa blev 

bundna till hemmet just eftersom de hade en rädsla för ångestattacker. Att leva och att veta 

hur de troligen kommer att dö och känna ångest inför det var inte lätt. Ångest och rädsla inför 

andnöd och att inte få någon luft var jobbigt. De upplevde en ångest eftersom de inte hade 

någon kontroll på framtiden och sin egen andning. Att de levde med en rädsla inför 

morgondagen och framtida försämringar av sjukdomen och dess symtom. I kombination med 

ångest så upplevde en del personer depressioner genom delar av sjukdomsförloppet. (Avşar & 

Kaşikci, 2010; Ek et al., 2011; Gabriel et al., 2014; Sossai et al., 2011; Willgoss, Yohannes, 

Goldbart & Fatoye, 2012;)    

Skuld & skamkänslor 

Personer med KOL i studierna upplevde att de skämdes för sin sjukdom. De skämdes för sina 

kraftiga hostattacker. De upplevde att folk runtomkring sneglar på dem och tänker att de är 

sjuka. (Avşar & Kaşikci, 2010; Sossai et al., 2011) Andra kunde känna skuld för att de själva 

dragit på sig sin sjukdom, att de rökt för mycket och orsakat sina problem. (Cooney et al., 

2013). Då många personer upplevde ångest, andfåddhet och andnöd så skämdes vissa för det 

och slutade sätta sig i sådana situationer, detta gjorde i sin tur att de höll sig hemma och 

inomhus. (Sossai et al., 2011; Willgoss et al., 2012). Vissa män kände att de inte lägre klarade 

av dagliga aktiveter och tyckte det var jobbigt och skamligt att fråga sina fruar efter hjälp med 

basala uppgifter. (Gabriel et al., 2014)  
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Maktlöshet & förtvivlan 

Personer med KOL i studierna upplevde ofta maktlöshet och förtvivlan i sitt liv med 

sjukdomen. Att vara andfådd, att inte kunna göra något åt det skapade en känsla av maktlöshet 

och hjälplöshet. (Ek et al., 2011). Att inte orka med på grund utav utmattningen gav en känsla 

av hopplöshet. (Stridsman et al., 2014). När några tappade delar av sina identiteter så 

kopplades det till en känsla av maktlöshet. (Gabriel et al., 2014). Även panik och ångest och 

känslan av att inte klara av att hantera dessa känslor gjorde att personer fick en uppfattning av 

hjälplöshet. (Willgoss et al., 2012) 

Sociala begränsningar 

Personer med sjukdomen kol i de inkluderade studierna upplevde att de inte kunde medverka 

inom det sociala samspelet på samma sätt som tidigare innan sjukdomen. De kände att de på 

grund av sina symtom blev beroende av andra personer runt omkring, att de inte klarade av att 

leva självständigt. Eftersom de inte längre kände att de är ute och socialiserade lika mycket 

skapades en isolering. En hel del förändringar inom livsstilen hände i samband med 

sjukdomen. Kategorin har tre subkategorier, beroende av andra, försämrad förmåga till sociala 

aktiviteter, isolering.  

Beroende av andra  

Att vara beroende av andra personer på grund utav symtomen var svårt att hantera. Personer 

med KOL behövde ofta hjälp med vissa dagliga aktiviteter då de inte själva klarade av dem. 

Det kunde bero på orkeslöshet, andfåddhet och funktionell nedsatthet (Avşar & Kaşikci, 

2010; Ek et al., 2011; Gabriel et al., 2014; Sossai et al., 2011; Stridsman et al., 2014;). Många 

tyckte att det var jobbigt att vara beroende av en annan person. Det kunde i vissa fall handla 

om närstående och ibland av sjukvårdare. Personer kunde få en känsla av förlust av kontroll 

och kände svårigheter att behålla friheten i sitt liv. Vissa mådde bara allmänt dåligt av att vara 

beroende av andra. (Avşar & Kaşikci, 2010; Ek et al., 2011; Gabriel et al., 2014; Sossai et al., 

2011)  

Försämrad förmåga till sociala aktiviteter 

Personer med KOL upplevde en försämrad förmåga till sociala aktiveter. Att på grund utav 

symtom som andfåddhet, trötthet bli begränsad i sitt sociala liv var inte lätt. Deras 

engagemang i aktivitet påverkades, ett exempel kan vara att behöva sova istället för att vara 

med familj och vänner. Andra aktivitet som ex. att gå, dansa, familjeaktiviteter som semestrar, 

besöka släkt och vänner påverkades också av den här nedsatta kapaciteten. (Avşar & Kaşikci, 

2010; Cooney et al., 2013; Gabriel et al., 2014; Sossai et al., 2011; Stridsman et al., 2014;) 

Isolering 

Symtombilden inom sjukdomen kol gjorde att personer i de inkluderade studierna undvek det 

sociala livet och isolerade sig. På grund utav rädsla, känslor av skam och förlorad förmåga så 

slutade vissa att socialisera helt (Avşar & Kaşikci, 2010; Sossai et al., 2011). Känslor av 

ångest inför en eventuell panikattack gjorde att personer helt slutade att gå ut (Willgoss et al., 

2012). Vid syrgasbehandling utryckte vissa att de isolerade sig för att det är jobbigt att släpa 

på syrgasutrustningen. Det fanns även en rädsla för att få en infektion i kroppen som gjorde 

att slemproduktionen ökade och minskade energin. Därför undvek vissa personer med KOL 

helt kontakt med andra människor, speciellt när det var hög risk för infektion (Ek et al., 2011). 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

För att bäst kunna svara på studiens syfte, som var att beskriva personers upplevelser av att 

leva med KOL, valdes metoden litteraturstudie med kvalitativ ansats. Kvalitativ forskning ger 

en djupare förståelse i en persons upplevelser och kvantitativ ger en bredare generalisering. 

Kvalitativ forskning ansågs som mer lämpligt att använda sig av, eftersom upplevelsen hos 

individer eftersöktes. En med kvantitativ eller blandad litteraturstudie hade kunnat ge ett mer 

överförbart resultat på populationen än vad en ren kvalitativ gjorde. Författarna har reflekterat 

över detta.  

Litteratursökningen hade som mål att identifiera samtliga artiklar som svarade på syftet. 

Sökning utfördes i flera databaser. Attityder och erfarenheter användes i fritext i sökningen. 

Orden lades till med OR just för att få fram samtliga artiklar i databaserna och AND i 

kombination med sjukdomen KOL. I Cinahl finns SmartText Searching vilket användes för 

att söka fram artiklar med liknande fokus i databasen. Detta för att kontrollera så att samtliga 

artiklar framkommit i sökningen. Det gav inga nya resultat som svarade på syftet. Endast 

artiklar från 2010-2015 inkluderades för att nå senaste forskningen inom området. Engelska 

valdes som språk då båda författarna har goda kunskaper i språket.  

Det första urvalet av artiklar skedde genom att läsa igenom titlarna och abstrakten. Dessa 

jämfördes med syftet för litteraturstudien. I denna del av urvalet sorteras enligt Kristensson 

(2014) irrelevanta studier bort. Det kan ha funnits artiklar där väsentligt resultat fanns men 

som inte framkommit i genomläsningen av titlar samt abstrakt som då har fallit från urvalet 

genom att denna metod har använts. För att undvika detta hade författarna behövt läsa igenom 

samtliga artiklar i sin helhet.  

Sökningen gav många studier med medicinska resultat och dessa exkluderades eftersom fokus 

låg på omvårdnad. Studier där personer i ett tydligt palliativt skede av sin sjukdom deltog med 

fokus just hur det är att leva med sjukdomen palliativt valdes bort då palliativ vård är en 

speciell del inom omvårdnad. Vid det palliativa skedet är även många andra känslor och 

tankar som kommer fram. Sökningen gav många studier som handlade om mediciner, 

övningar, rehabilitering, coping med sjukdomen KOL och nutrition och KOL. Samtliga 

valdes bort då vi sökte upplevelser hos patienter med KOL. Studier med fokus på rökning och 

prevention av rökning valdes också bort eftersom dessa inte svarade på studiens. Författarna 

hade kunnat smalna av syftet ytterligare och istället valt att fokusera på någon del, exempelvis 

rökning och KOL, eller nutrition och KOL. Detta för att få en tydligare bild av en specifik 

upplevelse från personer med KOL.  

I granskningsprocessen värderades studierna enligt Kristenssons (2014) bedömning av 

kvalitativa studier. Styrkor och svagheter identifierades i studierna. Svagheter som framkom i 

flera av studierna var att det saknades beskrivning av forskarnas förförståelse samt relation till 

deltagarna. Det betyder att resultatet i studierna kan ha påverkats och i sin tur påverkat denna 

studie. Överförbarheten i studierna kan diskuteras då det är kvalitativa studier och inte är 

generaliserbara. I flera fall valde forskarna själva att nämna det. Trovärdigheten i studierna 

styrks genom att det finns många citat i de flesta studierna. Datamättnad uppnåddes i flertalet 

studier vilket också ökar trovärdigheten. Ofta har forskarna återkopplat till deltagarna och 

undersökt så slutsatserna de dragit stämmer överens med deltagarnas egen syn på sin 

sjukdom.  
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I Gabriels et al. (2014) studie så fanns både patienter samt deras anhöriga med i resultatet. I 

detta fall har författarna valt att följa litteraturstudiens syfte och endast använda sig av 

patienternas upplevelser.  

I en studie av Kerr & Ballinger (2010) så uppnåddes ej tillräckligt med deltagare för att utföra 

en ren Grounded Theory metod. Däremot har de fått med mycket data som svarar på 

litteraturstudiens syfte genom sina 9 studiedeltagare och därför har författarna till denna 

litteraturstudie valt att ha med studien. Det kan ha påverkat resultatet i studien eftersom de 

inte uppnått datamättnad.  

Resultatdiskussion 

I litteraturstudien framkom att andfåddhet, andnöd och trötthet påverkade alla delar inom det 

dagliga livet hos de i studien inkluderade personerna med KOL, vilket också stärks av 

Hansson & Kentson (2014) Som sjuksköterska är det viktigt att tänka på att personen lättare 

blir trött och utmattad. Att ge förebyggande åtgärder för att minska andfåddhet och dyspné 

som i sin tur leder till trötthet, hela tiden vara steget före i sin omvårdnad. Sjuksköterskan kan 

ge en mer individanpassad vård utifrån patientens unika situation och möta honom eller henne 

där de är i sin sjukdom. Edvardsson (2015) menar att det handlar om att bemöta och skapa en 

relation med personen och på så sätt få en mer individanpassad vård. Några hjälpmedel i 

hemmet som underlättar för personen att klara sig själv skulle kunna vara en bra idé. 

Personerna kanske behöver hjälp hemma genom hemvården ifall de inte har någon som tar 

hand om dem. Om familj finns i hemmet så behöver de kanske involveras i omvårdnaden. 

I litteraturstudien beskrevs av personerna med KOL upplevelser av ångest och rädsla inför 

dyspné, försämringar av sjukdomssymptom och döden. Hansson & Kentson (2014) bekräftar 

att personer med KOL upplever ångest och depressioner i samband med sjukdomen, att 

försvårade symtom som exempelvis dyspné ger en ökad oro och ångest. Personerna har ofta 

en rädsla inför döden, och att dö genom kvävning. Larsson & Lindén (2014) menar att dyspné 

och dödsångest är nära förknippat. Sjuksköterskor kan tänka på att informera patienten och 

skapa en god relation som i sin tur skapar en trygghet hos patienten. Viktigt att tänka på vid 

omvårdnaden av en patient med KOL är att ge omvårdnad anpassad till individens behov. 

Sjuksköterskor kan motivera till och instruera/informera om aktiviteter, samtal eller 

förändringar av läkemedel mot oro, ångest. Sjuksköterskor kan minska ångest genom att vara 

i framkant av omvårdnaden och tidigt förebygga försämringar. Ofta kan exacerbationer 

förebyggas genom tidig upptäckt och förändringar av läkemedelsbehandlingen. Involvera 

anhöriga är viktigt för ökad delaktighet. Socialstyrelsen (2014) menar att exacerbation-, 

ångest- och stresshantering är viktigt i patientutbildningen och egenvårdstödet vid KOL. 

I litteraturstudien framkom att personer upplever maktlöshet och förtvivlan genom 

orkeslöshet, och att inte kunna göra något åt sin situation och tappa delar av sin identitet. 

Eriksson (1994) menar att maktlöshet, hopp och förtvivlan leder till ett lidande för personen 

och att lidandet är en kamp mellan hopp och hopplöshet. Att personens identitet och 

livssituation ändras, är ett livslidande och sjuksköterskan kan stödja patienten genom stöttning 

i den här förändrade livssituationen. Genom att dela med sig av kunskap kan sjuksköterskor 

ge stöd och inge hopp om framtiden.  

I litteraturstudien framkom att personerna med KOL upplevde sig vara beroende av andra för 

att klara av sin sjukdom. Eriksson (1994) menar att vara beroende av en annan person kan 

skapa stort lidande eftersom personer kan behöva välja mellan att acceptera sitt beroende av 

andra eller att vara helt själv och ensam. Detta skapar i sin tur ett lidande hos den här 

personen. Viktigt för en sjuksköterska är att ta hänsyn till patientens etiska aspekter. Att 

respektera patienten och värna om hans eller hennes autonomi samt se till patientens 
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självbestämmanderätt upprätthålls. Att inte missbruka sjuksköterskans makt så personen är i 

en stor beroendeställning är viktigt. I omvårdnaden låta patienten göra det de klarar av själva 

och som sjuksköterska inte ta över för mycket. Se patienten som en egen individ och dess 

individuella behov.  

Studieresultatet visade även att personerna med KOL undviker det sociala samspelet och 

ibland isolerar sig från omvärlden. Även SBU (2000) och Socialstyrelsen (2014)  menar att 

KOL leder till social isolering, vilket ger en ännu mer utsatt livssituation. Enligt Eriksson 

(1994) kan förlorad möjlighet av att vara med på sociala aktiviteter leda till isolering och det 

kan ses som ett stort livslidande för den personen. Sjuksköterskor kan ge tips och råd samt 

uppmana och motivera till aktiviteter och exempelvis besöka möten eller liknande. 

Sjuksköterskor kan verka stöttande i det här läget. Här gäller också att tänka på att göra 

familjen delaktig och om möjligt skapa en allians mellan patient och anhöriga och det kan ge 

en ökad förståelse samt delaktighet för båda parter. I sin tur kan då en ökad trygghet för 

patienten skapas. Ur ett samhällsperspektiv så har författarna reflekterat kring ifall personer 

med KOL drar sig ifrån samhället och isolerar sig för omvärlden.  

I litteraturstudien framkom att personer med KOL inte orkar med lika mycket i det dagliga 

livet. Fletcher et al. (2011) visar i sin studie att produktiviteten på jobbet påverkas och i sin tur 

ekonomin. Studien visar på ett internationellt perspektiv och att alla oavsett var personerna 

befinner sig påverkas negativt av sjukdomen. Detta reflekterade författarna för denna 

litteraturstudie på och det påverkar inte bara den personliga ekonomin utan kan också påverka 

den nationella ekonomin. Samt att personer med KOL kan behöva besöka sjukhus oftare.  

Slutsats 

Studiens resultat påvisade att personer med KOL upplevde en påverkan på både den fysiska 

funktionen, psykiska hälsan samt sociala relationerna. Fysiskt var det många olika symtom i 

det dagliga livet som gav svårigheter. Många känslor som ångest, rädsla och oro visade sig 

påverka personerna psykiskt. Även socialt på grund utav symtom påverkades funktionen.  

Litteraturstudien ger en kunskap om hur det är att leva med KOL utifrån den drabbades eget 

perspektiv och kan användas i omvårdnaden av personer med KOL, det kan ge personal en 

större förståelse för hur personen själv upplever sin situation. Varje patient är unik och 

sjuksköterskan måste se helheten för att kunna vidta rätt omvårdnadsåtgärder. Att vid 

omvårdnad utgå från individens behov och även göra familjen delaktig är viktigt. Kunskap 

från denna litteraturstudie om de allmänna problem som patienter med KOL upplever kan 

göra att sjuksköterskan ställer rätt frågor vid intagningssamtal och kan upptäcka individens 

unika problem. 

Omvårdnaden av patienter med KOL är omfattande, därför vore det intressant med fortsatt 

forskning kring hur sjuksköterskor tänker och ser på omvårdnaden av en KOL patient.   
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Bilaga 1 Databassökningar    1(1) 

 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen  

Lästa 

titlar 

Lästa abstrakt Valda artiklar 

S1 Cinahl 

9/9-15 

(MH)Pulmonary 

Disease, 

Chronic 

Obstructive(+) 

11 667    

S2 Cinahl 

9/9-15 

COPD (Fritext) 8 318    

S3 Cinahl 

9/9-15 

Experience 

(Fritext)  

121 380    

S4 Cinahl 

9/9-15 

(MH)Patient 

Attitudes 

27 194    

S5 Cinahl 

9/9-15 

S1 OR S2  13 561    

S6 Cinahl 

9/9-15 

S3 OR S4 

 

145 567    

S7 Cinahl 

9/9-15 

S5 AND S6 481    

S8 Cinahl 

9/9-15 

S5 AND S6 

English 

Language, Peer 

Reviwed, 2010-

2015 

236 236 57 6 
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      1(2) 

 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Lästa titlar Lästa abstrakt Valda artiklar 

S1 Medline 

9/9-15 

(MH) 

Pulmonary 

Disease, 

Chronic 

Obstructive 

(+) 

38 871     

S2 Medline 

9/9-15 

COPD 

(Fritext) 

34 287    

S3 Medline 

9/9-15 

Experience 

(fritext) 

481 337    

S4 Medline 

9/9-15 

(MH) 

Attitude to 

Health OR 

(MH) 

Emotions 

119 321    

S5 Medline 

9/9-15 

S1 OR S2 50 620    

S6 Medline 

9/9-15 

S3 OR S4 590 650    

S7 Medline 

9/9-15 

S5 AND S6 1589    

S8 Medline 

9/9-15 

S5 AND S6 

English 

language, 

2010-2015 

540 540 53 3 
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      1(3) 

 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Lästa titlar Lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

S1 

PsycINFO 

9/9-15 

(DE) 

Chronic 

Obstructive 

Pulmonary 

Disease 

806    

S2 

PsycINFO 

9/9-15 

Experience 

(Fritext) 

303 652    

S3 

PsycINFO 

9/9-15 

S1 AND S2 89    

S4 

PsycINFO 

9/9-15 

S1 AND S2 

English 

language, 

Peer 

Reviewed, 

2010-2015 

 

55 55 17 0 
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Bilaga 2 Artikelöversikt 

Författare, Titel, 

tidskrift, land  

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Avşar, G., & Kaşikci, 

M. f. (2010). Living 

with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: a 

qualitative study. 

Australian Journal 

Of Advanced 

Nursing, 28(2) 

Turkiet 

Utforska erfarenheterna 

av att leva med KOL. 

Med målet att få en 

förståelse för hur 

sjukdomen påverkar 

patienternas liv.  

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk ansats 

Population: Ink. 

Diagnoserade minst 1 år 

med KOL. Alla stadier 

är med i studien  

Urval: Inga bortfall 

Slutlig studiegrupp: 
(n=14) 3st kvinnor och 

11st män. ålder 55-81. 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 

intervjuer, face-to-face 

Analysmetod: 
Fenomenologisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Tydligt syfte 

Datamättnad uppnådd 

Dataanalys tydligt beskrivet, kontroll 

med deltagarna så att författarnas 

slutsatser stämmer överens med 

deltagarna 

Inga bortfall 

Flera citat styrker trovärdigheten 

 

Svagheter:  

Rekrytering av deltagare otydligt 

Urval otydligt beskrivet 

Förförståelse ej beskrivet 

Osäkerhet finns på Överförbarheten 

Andnöd, emotionell 

påverkan, funktionell 

nedsatthet, 

livsstilsförändringar, 

beroende av någon 

annan. Skamligt med 

hosta. Påverkan på 

sociala livet.  
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Cooney, A., Mee, L., 

Casey, D., Murphy, 

K., Kirwan, C., 

Burke, E., & ... 

Murphy, J. (2013). 

Life with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: 

striving for 

'controlled co-

existence'. Journal 

Of Clinical Nursing, 

22(7/8) 

Irland 

 

 

 

 

 

Att förstå meningen med 

KOL för personer och 

deras respons till 

sjukdomen 

Kvalitativ studie enligt 

Grounded Theory 

Population:  

Ink. Personer som bodde 

på landsbygden och 

staden samt ingick i 

stora eller små 

vårdcentraler. Män samt 

kvinnor.  

Urval: Avsiktligt urval 

– Teoribaserat urval. 

Inga bortfall 

Slutlig studiegrupp: 
(n=26) 15st män, 11st 

kvinnor, ålder 49-86 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 

intervjuer 

Analysmetod: 
Grounded theory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Population tydligt beskrivet 

Inga bortfall 

Tydlig dataanalys 

Flera citat styrker trovärdigheten 

 

 

Svagheter:  

Förförståelse ej beskrivet, relation till 

deltagarna.  

Andfåddhet, 

skuldkänslor, 

Funktionell nedsatthet, 

Planering. sociala 

relationer,  
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Ek, K., Sahlberg-

Blom, E., Andershed, 

B., & Ternestedt, B. 

(2011). Struggling to 

retain living space: 

patients' stories about 

living with advanced 

chronic obstructive 

pulmonary disease. 

Journal Of Advanced 

Nursing, 67(7) 

Sverige 

Studiens syfte var att 

belysa meningen av att 

leva med avancerad 

KOL och långvarig 

syrgasbehandling när de 

lever ensamma.  

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk-

hermeneutisk ansats 

Population: 

Ink. KOL som primär 

diagnos, syrgas 16-

24h/dygn, prata svenska 

och leva ensam. 

Urval: 31st patienter 

från specialistklinik, 8st 

passade in på 

inklusionskriterierna. 4 

st tackade ja till att delta, 

4st avböjde pga stress 

och utmatning.  

Slutlig studiegrupp: 

(n=4) 

1 man, 3 kvinnor, ålder 

67-75 

Datainsamlingsmetod: 
Repeterande intervjuer, 

4-5st per patient 

Analysmetod: 
Phenomenologisk-

hermeneutisk metod 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Syfte tydligt 

Design tydligt 

Tydlig rekrytering 

Datainsamling relevant och tydligt 

Flera intervjuer under lång tid.  

Trovärdigheten styrks genom längre 

intervjuer med få deltagare.  

Flera citat styrker trovärdigheten 

 

Svagheter: 

Författarna nämner själva att ett lågt 

antal deltagare som slutligen var med 

i studien.  

Vara låst i den sjuka 

kroppen. Anfåddhet, 

Svårigheter i dagliga 

livet, isolerar sig, 

beroende av andra, 

ångest, ID-förlust, 

rädsla för döden.  
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Gabriel, R., 

Figueiredo, D., 

Jácome, C., Cruz, J., 

& Marques, A. 

(2014). Day-to-day 

living with severe 

chronic obstructive 

pulmonary disease: 

Towards a family-

based approach to the 

illness impacts. 

Psychology & 

Health, 29(8) 

Portugal 

Att utforska både 

patienter och 

familjemedlemmarnas 

perspektiv avseende 

inverkan av KOL i deras 

familjeliv  

Kvalitativ studie med 

tematisk analys 

Population:  

Ink. 18 år eller äldre. Att 

kunna förstå syftet och 

acceptera att vara med i 

studien frivilligt.  

Exkl. psykiatriskt sjuka 

samt oförmåga att förstå 

och vara med i studien.  

Urval: 32 patienter och 

deras respektive 

familjemedlemmar 

kontaktades. Alla valde 

att delta men 12 familjer 

lyckades inte ta sig till 

mötet då patienterna 

upplevde försämring av 

sitt hälsotillstånd.  

Slutlig studiegrupp: 
(n=40) 20 patienter och 

20 familjemedlemmar. 

Pat: 58-88år. 16 män 

och 4 kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: 
Intervjuer med öppna 

frågor 

Analysmetod: En 

utforskande kvalitativ 

studie med Tematisk 

analys 

 

Styrkor: 

Tydligt syfte 

Tydligt med forskarnas förförståelse 

samt relation till deltagarna.  

Flera citat styrker trovärdigheten 

 

Svagheter: 

Gav begränsad förståelse för hur 

KOL påverkar och utmanar familjer.  

Krävs mer forskning i ämnet.  

 

Utmatning, andfåddhet, 

restriktioner i fritid och 

sociala aktiviteter. 

Social nedsatthet 

Beroende av någon 

annan 

Känner sig besvärliga 

ID förlust. Känsla av 

maktlöshet. Rädsla för 

försämring.  
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Kerr, A., & 

Ballinger, C. (2010). 

Living with chronic 

lung disease: an 

occupational 

perspective. Journal 

Of Occupational 

Science, 17(1) 

Storbritanien 

Att utveckla en 

yrkesmässigt perspektiv 

av lungsjukdom vilket 

kan komplettera 

forskning om hur 

personer lever med KOL 

Kvalitativ studie enligt 

Grounded Theory 

Population: 

Ink. Genomfört en 8 

veckors KOL-rehab 

program. Inom 6 

månaders period. 

Urval: 20 stycken, 

varav 9 valde att delta i 

studien.  

Slutlig studiegrupp: 
(n=9) 6st män, 3st 

kvinnor. Ålder 62-80.  

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 

intervjuer 

Analysmetod: 
Grounded theory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Tydligt med forskarens relation till 

deltagarna. Inget tyder på några 

kliniska bias.  

Flera citat styrker trovärdigheten 

 

 

Svagheter: 

Forskarna nämner att ett för få antal 

deltagare uppnåddes och en ren 

Grounded theory metod uppnåddes ej.  

 

Funktionell nedsatthet, 

utmattning, andfåddhet, 

livsstilsförändringar.  
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Kvangarsnes, M., 

Torheim, H., Hole, 

T., & Öhlund, L. S. 

(2013). Narratives of 

breathlessness in 

chronic obstructive 

pulmonary disease. 

Journal Of Clinical 

Nursing, 22(21/22) 

Norge 

 

 

 

Att utforska patienters 

uppfattning av KOL-

sjukdomens försämring 

och patienters 

erfarenheter av deras 

relation med personal 

inom sjukvården. 

Kvalitativ studie 

Population:  

Ink. Män och kvinnor 

mellan 30-85år. 

Patienter med diagnos 

KOL steg 2-4. Nyligen 

upplevda försämringar. 

Urval: Inga bortfall 

rapporteras 

Slutlig studiegrupp: 
(n=10) 5 män, 5 

kvinnor. 45-85år. 

Norska medborgare, 

med olika bakgrund.  

Datainsamlingsmetod: 
Djupintervjuer 

Analysmetod: 
berättande (narrative) 

analys och teorier på 

tillit och makt användes. 

(trust and power)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor:  

Tydligt syfte 

Tydlig analysprocess 

Trovärdigheten är beskriven. 

 

Svagheter: 

Lite otydligt hur deltagarna 

rekryterades och hur många som 

tillfrågades.  

Två av forskarna har närhet till ämnet 

genom sin profession som 

intensivvårdssjuksköterskor. 

Beskriver inte hur det har påverkat 

förförståelse.   

Andfåddhet, beroende 

av andra.  
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Sossai, K., Gray, M., 

Tanner, B., 

Goodridge, D., & 

Halding, A. (2011). 

Living with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: 

experiences in 

northern regional 

Australia... 

...including 

commentatry by 

Goodridge D and 

Halding AG. 

International Journal 

Of Therapy & 

Rehabilitation, 

18(11) 

Australien 

Det primära syftet för 

studien var att utforska 

djupa erfareheter av att 

leva med KOL, utifrån 

tillståndet i norra 

Australien.  

 

Kvalitativ studie med 

fenomenologisk ansats 

Population: 

Ink. Deltagare i ett 

program för KOL. 

Diagnos KOL.  

50-85år 

Exkl. Patienter med 

kognitiva nedsättningar 

Urval: 
Bekvämlighetsurval.  

10 stycken. 2 patienter 

föll bort pga av 

hälsoproblem.  

Slutlig studiegrupp: 
(n=8) 5 män, 3 kvinnor. 

ålder 55-80 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 

intervjuer 

Analysmetod: 
Fenomenologisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

Tydligt syfte, tydliga mål med 

studien.  

Tydlig datainsamling 

Tydligt resultat 

Flera citat styrker trovärdigheten 

 

Svagheter:  

Forskarnas förförståelse samt relation 

till deltagarna saknas.  

Forskarna nämner att resultatet inte är 

överförbart till den större 

populationen av patienter med KOL.  

Emotionellt välmående 

(skam, depression, 

ångest, Rädsla)  

påverkan på det dagliga 

och sociala livet 

Beroende av andra  

Funktionell nedsatthet.  

Andfåddhet 

Svårt att sova.  

Planera dagen 
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Stridsman, C., 

Lindberg, A., & 

Skär, L. (2014). 

Fatigue in chronic 

obstructive 

pulmonary disease: a 

qualitative study of 

people's experiences. 

Scandinavian 

Journal Of Caring 

Sciences, 28(1) 

Sverige 

Att beskriva personers 

erfarenheter av trötthet i 

dagliga livet med 

måttlig till svår KOL.  

Kvalitativ studie med 

innehållsanalys 

Population: 

Ink.Uppleva utmattning 

i vardagen.  

Exkl. KOL steg 1 

Urval: Avsiktligt urval 

(purposive)  

5st valde att tacka nej 

till att delta i studien 

Slutlig studiegrupp: 
(n=20) ålder 59-76.  

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 

intervjuer 

Analysmetod: 
Innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 
Tydligt syfte 

Tydlig beskrivning av deltagarna 

Tydlig dataanalys 

Flera citat styrker trovärdigheten 

 

Svagheter: 

Författarnas förförståelse saknas, 

samt relation till patienterna.  

 

Trötthet, andfåddhet, 

andnöd  
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Willgoss, T. G., 

Yohannes, A. M., 

Goldbart, J., & 

Fatoye, F. (2012). 

“Everything was 

spiraling out of 

control”: Experiences 

of anxiety in people 

with chronic 

obstructive 

pulmonary disease. 

Heart & Lung, 41(6) 

Storbritannien 

Studien har sökt, 

framställt och beskriver 

förstahands-erfarenheter 

av ångest bland patienter 

med stabil KOL. 

Kvalitativ studie med 

tematisk analys 

Population: 

Ink. Stabil KOL med 

självrapporterade 

symtom av ångest.  

Under 80% av Forcerad 

expiratorisk volym på 1 

sekund. Förmåga att 

beskriva sina 

erfarenheter. Alla stadier 

och åldrar.  

Urval: Avsiktligt urval 

(purposive) 

Slutlig studiegrupp: 
(n=14) 5 män och 9 

kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: 
Djupa semistrukturerade 

intervjuer 

Analysmetod: 
Kvalitativ temaanalys 

(Thematic analysis).  

 

 

Styrkor: 

Tydlig design 

Datamättnad uppnåddes 

Tydlig analys  

Hög trovärdighet.  

Flera citat styrker trovärdigheten 

 

Svagheter: 

Författarnas förförståelse samt 

relation till patienterna saknas.  

Emotionell påverkan 

(rädsla, oro, ångest, 

depression, hjälplöshet, 

skam) Andfåddhet. 

Förlust av kontroll.   

 

 

 


