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Abstrakt 
Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom är den tredje dödligaste sjukdomen i 

världen. Sjukdomen drabbar luftvägarna vilket leder till försämrat syreupptag. Patienten 

drabbas bland annat av dyspné, högre slemproduktion som irriterar luftvägarna och ger 

långvarig hosta, vilket påverkar individen negativt och kan leda till sjukdom- och 

livslidande. Centrala begrepp var Livsvärldsperspektiv och KASAM (känsla av 

sammanhang).  Den valda referensramen var Katie Erikssons’s lidandeteori om 

sjukdomslidande och livslidande då just denna patientgrupp har mycket lidande. 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. 

Metod: En systematisk litteraturstudie av åtta vetenskapliga artiklar har genomförts. 

Metoden som användes var induktiv kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Patienters upplevelse var att dyspné var det svårast symptomet att leva med på 

grund av att detta innebar begränsningar. Fysiska aktiviteter kunde inte längre utföras på 

grund av detta och det ledde till förlust av socialt liv och emotionellt välmående. 

Slutsats: Sjukdomen begränsar patientens livsvärld och skapar ett sjukdomslidande. 

 

Nyckelord 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, patientupplevelse, sjukdomslidande. 
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1. Inledning 

Enligt WHO (World Health Organization 2015) var KOL, kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom, den tredje vanligaste sjukdomen som orsakar dödsfall i världen. Många 

människor blir utan vård och dör av KOL. Ungefär 400 000 svenskar lever 

odiagnostiserade med denna lungsjukdom (KOL-Rapport: hjärtlungfonden, 2015). KOL 

är en obotlig sjukdom med ett långt sjukdomsförlopp med svåra symptom. Då denna 

sjukdom är oförutsägbar är det svårt att kartlägga sjukdomens utveckling vilket i sin tur 

leder till att det blir svårare att ge adekvat vård vid rätt tidpunkt (Scullion och Holmes 

(2011). Patienter med KOL lider av många symtom och det kan vara svårt för 

utomstående att sätta sig in i deras livssituation. I många människors ögon ses KOL som 

en självförvållad sjukdom och detta gör att det blir stigmatiserat (KOL: hjärtlungfonden, 

2014). Denna litteraturstudie ämnar vi till att bättre förstå patienter med KOL, hur de 

upplever sjukdomen i sin tillvaro. Vi som vårdare kan använda denna kunskap till att 

göra vården för dem bättre. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Fakta 

Patofysiologi: 

KOL är en sjukdom som associeras med rökning, dock är ca 20 % av patienter som 

drabbas av KOL icke-rökare (KOL-Rapport: hjärtlungfonden, 2015). KOL 

karaktäriseras av en kronisk inflammation i luftvägarna. Det finns även irreversibla 

förändringar i bronkiolerna, alveolerna och bronkerna som ger lungorna en försämrad 

effekt (Larsson, 2014). 

Symtom: 

Dessa patienter karaktäriseras av högre slemproduktion som irriterar luftvägarna och ger 

långvarig hosta. Då funktionaliteten i luftvägarna är kraftigt försämrad ger detta en 

typisk andfåddhet redan vid liten ansträngning Patienter är generellt sett mer bleka och 

kan till och med vara cyanotiska. Tilltagande dyspné är vanligt och är ett tecken på en 

försämring av KOL (Ericsson & Ericsson, 2012). 

Diagnos: 

Undersökningar som görs för att fastställa diagnos är mätning av utandningskapacitet 

via PEF-mätning och via spirometri för att avgöra vilken svårighetsgrad lungsjukdomen 

befinner sig i. Blodprov och lungröntgen används för att styrka diagnosen varav deras 
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resultat visar låg syremättnad, förhöjt Hb- och EPO-värde, samt bilddiagnostik över 

lungorna. Om osteoporosutredning är aktuellt görs även bentätsmätning (Ericsson & 

Ericsson 2012). Enligt Larsson (2014) skall en diagnos med KOL innebära emfysem, 

destruktion av lungvävnaden, en oförändlig obstruktion som ej förbättras av läkemedel, 

samt en samsjuklighet t.ex. osteoporos och malnutrition. KOL kan indelas i stadium 1-

4, där 1 är lindrig och 4 mycket svår. Patientens skick och förväntade utsikter kan 

variera kraftig mellan individer. Vissa patienter i stadium 3 märker inte av sin sjukdom 

medan andra blir sängliggande. 

Behandling: 

Det finns ingen bot mot KOL men symptom kan lindras. Den medicinska 

underhållsbehandlingen av sjukdomen innebär vanligen antikolinergika, lång- och 

kortidsverkande beta-2-agonister, inhalationssteroider och roflumilast (Ericsson & 

Ericsson, 2012). Roflumilast är en aktiv substans som hämmar ett protein som finns 

naturligt i kroppens celler. När detta proteins aktivitet sänks minskas inflammationen i 

lungorna. Genom detta stoppas förträngningar i luftvägarna. På så vis underlättar det 

andningen (FASS, 2015). Vid akut försämring behandlas sjukdomen med Bi-PAP, likt 

en CPAP, som ger andningsstöd med mottryck vid utandningen. Oxygenbehandling kan 

användas vid låg syrgasmättnad men med ett lågt syrgasflöde med ca 1-2 liter/min. 

Förebyggande behandling hos redan KOL sjuka patienter är i form av vaccinationer för 

att undvika pneumokocker och influensa då det drabbar denna patientgrupp mycket 

svårt (Ericsson & Ericsson, 2012). 

 

2.2 Tidigare forskning 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom var 2015 den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. 

Under samma år var det ungefär 65 miljoner människor som levde med KOL och 

orsakade ca 6 % av alla dödsfall i världen enligt statistik från WHO. Vanligen utvecklas 

KOL hos personer i i-länder på grund av rökning, men det kan även orsakas av 

luftföroreningar, damm, kemikalier eller många luftvägsinfektioner som barn (KOL-

Rapport: hjärtlungfonden, 2015). 

 

Gardiner, Gott, Small, Payne, Seamark, Barnes, Halpin och Ruse (2009) utforskade 

patienters tankar kring sin sjukdom kopplat till dödlighet och döden. Studiens syfte var 

att faställa det långsiktiga behoven hos patienter med KOL i stadium 4. De utförde 

intervjuer med 21 patienter med KOL med semi-strukturerade frågor. Det forskarna 
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fann var att mer än hälften av deltagarna hade bristande kunskaper om KOL, t.ex. 

sjukdomsförlopp och symptombild. Tio deltagare visste inte om att de hade kronisk 

obstruktiv lungsjukdom. Detta lämnade patienterna med en oro och oförståelse för den 

symptombild de upplevde. De medverkande patienterna i studien uppgav att de fått 

otillräcklig information om sjukdomen och hur de kunde hantera den. Förutom en oro 

för döden upplevde en del patienter att sjukdomen hämmade dem och det de ville göra i 

livet. De upplevde ohälsa som en hämmande faktor på sociala aktiviteter samt att de 

ständigt behövde syrgas fick dem att stanna hemma. 

 

Kvangarsnes, Torheim, Hole och Öhlund (2012) beskrev sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda KOL patienter. Dessa patienter kom in till avdelningen i ett tillstånd med 

många kroppsligt hämmande symptom. Sjuksköterskorna i studien berättade att 

patienterna hade panik och var mycket ångestfyllda. De beskrev även hur vissa patienter 

trädde in i en hallucination där de kunde slåss och vara aggressiva. Patientens symptom 

kunde upplevas som att kvävas och ha klaustrofobi. Många patienter hade upplevt 

obehag i samband med applikation av syrgasmask då de kände sig instängda. Denna 

studie visade hur viktigt det var att sjuksköterskan var öppen för patientens önskemål 

samt kunde läsa av dennes kroppsspråk för att kunna ge en mer individanpassad vård. 

En god vårdare borde agera lugnt och enbart ställa ja-eller-nej-frågor för att patienten 

skulle känna sig mindre besvärad. Det var viktigt att sjuksköterskan agerade som om 

allt var under kontroll, då det ingav ett lugn till patienten. 

 

2.3 Sjuksköterskans ansvarsområden 

För att kunna agera på ett professionellt sätt och ge patienter en god omvårdnad finns 

det riktlinjer för sjuksköterskor att följa. ICN (International Council of Nurses 2005) har 

en etisk kod för sjuksköterskor i deras verksamma yrke. Denna kod ligger till grund för 

att uppnå mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv, rätten till värdighet 

och rätten till att behandlas med respekt. ICN ligger till grund även för sjuksköterskans 

fyra ansvarsområden, vilka är; Främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. I vissa fall kan det vara svårt för sjuksköterskan att ge adekvat vård till 

patienter med KOL, då behandlingen är svårtillämpad och etiska dilemman kan uppstå 

(Kvangarsnes, Torheim, Hole och Öhlund, 2012). ICN:s etiska kod bör därför alltid 

eftersträvas. 
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2.4 Centrala Begrepp 

2.4.1. Livsvärld 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver begreppet livsvärld som något högst subjektivt 

och unikt. Det är hur en person ser på sin omgivning och på människor, hur en person 

upplever sin värld. Trots att man delar samma värld skiljer sig livsvärldarna ifrån 

varandra. I samband med livsvärlden ses kroppen som levd, en fast medelpunkt. Som 

person lever du med hela din kropp och bär med dig allt vad den innebär såväl fördelar 

som nackdelar. Om det sker en förändring i kroppen sker även en förändring av 

tillgången till världen. En sådan förändring särskiljer sig som tydligast hos en människa 

som t.ex. drabbats av en långdragen sjukdom eller lidande av en annan sort som ångest 

och rädsla. Sådana förändringar påverkar inte bara den fysiska kroppen utan hela 

individens existens. Kroppen slutar då vara en tillgång, den styr istället livet eller rentav 

hindrar individens liv. En persons självkänsla är starkt kopplad till sin kropp, d.v.s. hur 

individen uppfattar sig själv. Det innebär att när kroppen försvagas, försvagas även 

personens självkänsla. Livsvärlden är något vi alltid lever i, något vi tar för givet, om än 

omedvetet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

2.4.2. Känsla av Sammanhang, KASAM 

Aaron Antonovskys studerade hälsans ursprung i samband med vad som gjorde 

människor friska (Antonovsky, 1991). Detta gav upphov till hans teori om KASAM, 

känsla av sammanhang. KASAM utvecklades ur ett salutogent perspektiv på vården där 

man ställer frågan varför man har hälsa. Översiktligt beskrivet förklarar KASAM 

personens förmåga att hantera påfrestande situationer som uppkommer genom livet. 

Under livet möts man av olika motgångar kallade motståndsresurser som hjälper till att 

utveckla KASAM hos personen i fråga. Antonovsky förklarar begreppet hälsa som en 

kontinuerlig linje mellan hög kontra låg livskvalité. Positionen på denna linje kan 

variera under hälsa och ohälsa. KASAM kan delas in i tre dimensioner; Begriplighet, 

Hanterbarhet och Meningsfullhet, Begriplighet innebär den förståelse personen har 

inför situationen och att kunna tillämpa kunskap. Hanterbarhet är den förmåga personen 

är utrustade med för att hantera händelsen. Meningsfullhet är den viktigaste 

dimensionen och beskriver det engagemang och motivation personen har i situationen. 

Ju mer hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet en person har desto högre 

KASAM tolkas denna person att ha. Detta innebär inte att nivån mellan dimensionerna 

är lika, utan det kan skilja sig mellan dem. Antonovsky skapade även ett formulär som 
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kunde användas för att mäta en människas grad av KASAM. Utifrån detta formulär dras 

en koppling mellan KASAM och förmågan att kunna hantera sjukdom, ju högre 

KASAM desto lättare har personen att hantera sjukdom. 

 

2.6. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen utgår ifrån Katie Erikssons (1994) lidandeteori om 

sjukdomslidande och livslidande. Enligt teorin innebär sjukdomslidande att ett lidande 

skapas på grund av en sjukdom som till exempel ger smärta. Sjukdomslidandet kan 

delas in i två kategorier. Den kroppsliga smärtan och det själsligt/andliga lidandet. Vid 

kroppslig smärta är det en smärta som känns fysiskt i kroppen på grund av sjukdomen 

eller sjukdomsbehandlingen, därav ett lidande. Det själsligt/andliga lidandet 

uppkommer på grund av känslor av förödmjukelse, skam och skuldkänslor. Detta kan 

uppstå på grund av förebrående attityder ifrån vårdpersonal eller andra människor 

runtom, eller vara skapad utifrån patienten själv. 

 

Livslidande uppstår när något som innan i livet var självklart förändras till det sämre. 

Det kan vara genom att något hotar individens existens eller att något tas ifrån personen. 

Ett exempel kan vara att drabbas av en sjukdom som begränsar personen och på grund 

av sina symptom inte kan leva sitt liv som tidigare. Det kan vara att en sjukdom är 

dödlig, och att en person som förut upplevde sin kropp och identitet som hel nu står 

inför en identitetskris. Individen har förlorat sitt sammanhang (Eriksson, 1994). 

 

Vårdlidandet är ett lidande som skapas när vården inte räcker till. Uppkomst av 

vårdlidandet kan delas in i tre olika kategorier enligt Katie Eriksson (1994): Genom att 

kränka patientens värdighet, fördöma och straffa patienten, utöva maktmissbruk 

gentemot patienten eller låta bli att ge den vård som patienten behöver. Vid en 

kränkning av patienten så tas denne ifrån ens möjlighet till att fullt få vara människa. 

Kränkning kan även innebära att patienten inte blir sedd eller ge hen tillräckligt med 

utrymme. 

 

3.Problemformulering 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en sjukdom som är utbredd i hela världen. Statistik 

från WHO visar att KOL är den tredje vanligaste sjukdomen som orsakar dödsfall i 
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världen. Denna sjukdom är obotlig, men det finns symptomlindring. Kronisk trötthet, 

avmagring och slemhosta är vanliga symptom. Det mest utmärkande symptomet är 

andnöd, som kraftigt påverkar den sjukes liv. Tidigare forskning visar att patienter med 

KOL har en tung symptombörda som är svår att behandla adekvat. Framförallt 

andnöden skapar stor oro och kroppen saknar ork till vardagsaktiviteter. 

Sjuksköterskans roll hos patienter med KOL är bland annat att inge lugn och trygghet så 

att de känner sig mindre ångestfyllda. Som blivande sjuksköterskor anser vi att 

patienters upplevelse av KOL är något som bör belysas för att skapa bättre förståelse för 

deras livsvärld, för att sedan kunna tillämpa detta inom vårdsammanhang. 

 

4. Syfte 

Syftet var  att beskriva patienters upplevelse av att leva med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. 

 

5. Metod 

5.1 Studiedesign 

Studiens design är en systematisk litteraturstudie, detta för att bäst besvara studiens 

syfte. Enligt Forsberg och Wengström (2014) innebär denna design att systematiskt 

söka och sammanställa vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar ska vara relevanta till 

studiens syfte. 

 

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Utifrån studiens syfte inkluderades enbart kvalitativa artiklar för att få ett perspektiv på 

upplevelser, d.v.s. kvantitativa artiklar exkluderades. Artiklarna som inkluderades skulle 

inte vara mer än 11 år gamla och stämma överens med studiens syfte.  Alla artiklar som 

användes skulle vara peer-reiwed, det vill säga godkända av en vetenskaplig 

forskningskommitté. Se bilaga 1.5 för inkluderade artiklar till denna litteraturstudie. 

 

5.3 Datainsamling och sökningsförfarande 

Datasökningen har skett via tre olika databaser, Cinahl, Pubmed och PsychInfo. Enligt 

Forsberg och Wengström (2014) är Cinahl huvudsakligen specialiserad på omvårdnads 

forskning. Pubmed täcker både medicin och omvårdnad. PsychInfo är inriktad på 
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psykologisk forskning inom både medicin- och omvårdnad. Sökhistoriken finns i 

tabellform som bilagor nr 1, 2 och 3. Vi sökte aktivt artiklar 16:e april och 27:e April 

2016. 

 

Vi valde ut sökord som speglade vår studies syfte. Under sökningen använde vi 

ämnesord och fritextsökning för att ge ett bredare sökresultat. Vi fann relevanta 

ämnesord från mesh, cinahl headings och thesaurus. Dessa är databasernas egna 

ämnesordlistor. 

 

Samtliga sökningar genomfördes med sökordet chronic obstructiv pulmonary disease i 

alla tre databaser. Detta sökord kombinerade vi sedan med life experience för att få fram 

artiklar som undersökte patienters upplevelser. I Cinalh valde vi även att använda oss av 

sökordet patien attitudes, patients perspective och patient experience. Utöver våra 

huvudsökord använde oss av fritextsökningarna  attitude och life change events i 

pubmed. Vi använde våra huvudsökord som ämnesord i databasen Psychinfo samt i 

kombination med fritextsökorden patient attitudes, perceptions och feelings. 

Sammanlagt lästes trettio stycken abstracts i Cinahl, tjugoen abstracts i Pubmed och 

tjugotre stycken abstracts i Psychinfo. Ur databasen Cinahl lästes tio stycken artiklar i 

fulltext, i Pubmed lästes sju stycken och i Psychinfo lästes sexton stycken. Slutligen gav 

artikelsökningen åtta stycken artiklar som medverkade i vår litteraturstudie.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Vi använde oss av de artiklar som godkändes i kvalitetsgranskningen och erhållde 

medelhögt och högt betyg. Urvalet av de artiklar som finns med i vår studie valdes då 

de erhåller god kvalité och relevant innehåll för vår litteraturstudie (Friberg, 2012). För 

att se varje enskild studies kvalité gjordes en kvalitetsgranskning enligt SBU:s modell. 

SBU mallen ämnar till att bedöma kriterier för att se den vetenskapliga tillförlitligheten. 

Mallen granskar att artikeln är logisk strukturerad och om den har ett väldefinerat syfte. 

Fyra stycken artiklar fick resultatet medelhög, resterande artiklar erhöll resultatet hög 

enligt vår granskning och alla dessa valdes ut till analysen. Ingen artikel erhöll låg 

kvalitet därav exkluderades inga av de valda artiklarna. SBU mallen granskar syftet, 

urvalet, datainsamlingen, analys och resultat. Artiklarna lästes igenom av oss båda 

ytterligare för att skapa en djupare förståelse. 
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5.4. Analys 

Vår analys inspirerades av den angivna mallen för kvalitativ innehållsanalys från 

Lundman och Hällgren-Graneheim (2008). Denna mall fungerar bra för att hantera stora 

mängder data samt tolkning av texter. Mallen kan användas vid en deduktiv eller 

induktiv ansats där indelningen kan ske i analysenhet, domän, meningsenhet, 

kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema. Dock skiljer sig indelningarna 

beroende på vilken ansats som väljs mest lämpad efter syftet. Vi valde att använda en 

induktiv ansats. För att kunna göra dessa indelningar lästes artiklarna för att få en 

helhet, därefter valdes meningsenheter ut. Meningsenheterna kondenseras och sedan 

skapas koder utifrån dessa. Koder jämförs sinsemellan med likheter kontra olikheter för 

att sedan kunna delas in i kategorier. Detta kan ge ett analysresultat med många 

kategorier. Detta för att lyfta fram det mest relevanta resultatet ur studierna. Mot slutet 

av analysen sker en tolkning av kategorierna och ett eller flera teman bildas. I vår 

litteraturstudie följde vi dessa steg under vår analysprocess (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008). Vi granskade artiklarnas resultat och valde ut meningsenheter som 

stämde överens med vårt syfte. Meningsenheterna kortades ned utan att förlora relevant 

innehåll. Dessa kondenserade meningar fick sedan var sin kod. Koder sammanställdes 

sedan till kategorier och slutligen ett tema. 

 

Exempel på analys: 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori Tema 

All participants 

reported that 

engaging in 

physical 

activities had 

become more 

difficult as a 

consequence of 

their 

progressing 

COPD. 

Deltagarna 

uppgav att 

fysiska 

aktiviteter blev 

mer 

ansträngande på 

grund av 

sjukdomens 

fortskridande .  

Fysiska 

aktiviteter 

begränsas  

Fysiska faktorer Begränsad 

Livsvärld 
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“You feel as if 

you are on your 

last breath. It’s 

very 

frightening.” 

Känns som ditt 

sista andetag. 

Det är 

skrämmande 

Symptom 

skapar rädsla 

Emotionella 

faktorer 

Because of the 

symptoms of 

COPD, they  

stated they 

could not be in 

crowded places 

and so they 

postpone their 

social lives. 

På grund av 

sjukdoms-

symptom kunde 

de inte vistas på 

fullsatta platser 

och sköt därför 

upp sitt sociala 

liv   

Sjukdom 

hämmar socialt 

liv 

Sociala faktorer 

 

5.5. Forskningsetiska överväganden 

Vid alla vetenskapliga skrifter, t.ex. en litteraturstudie, bör ett etiskt resonemang 

övervägas enligt Forsberg och Wengström (2013). Förvränga resultat genom att 

presentera den information som gynnar forskarna är ett exempel på hur fusk kan gå till. 

Även fabricering av data, stöld eller plagiat av data, felaktiga inklusions- och 

exklusionkriterier resulterar att forskningen inte blir godkänd. 

 

I vår litteraturstudie har vi endast tagit del av studier som är godkända av en etisk 

nämnd samt som upprätthåller en etisk standard i sin metod och urvalsmetod. Vi satte 

vår förförståelse åt sidan under analysprocessen för att inte påverka resultatet. Vårt 

resultat redovisar en sammanfattning av de största huvudfynden ur de artiklar vi 

granskade. Resultatet har inte på något vis förvrängts för att gynna vårt syfte. 

 

6. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de tre kategorierna: fysiska faktorer, emotionella faktorer  

och sociala faktorer. Dessa tillsammans bildade ett övergripande tema, begränsad 

livsvärld. 
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6.1. Fysiska faktorer 

Patienter som led av KOL upplevde att deras fysiska förmåga påverkas negativt. Den 

fysiska förmågan minskade i takt med att sjukdomen förvärrades eftersom då även 

symptomen blev värre och ledde till dyspné (Sossai, Gray & Tanner, 2011; Avşar & 

Kaşikçi, 2010; Gullick & Stainon, 2007; Barnett, 2005; Cooney et al., 2013; Fraser, 

Kee, & Minick, 2006; Lindgren, Storli & Wiklund-Gustin, 2014). Det resulterade i att 

de fysiskt rörde sig successivt mindre och mindre, i början helt omedvetet. Det skapades 

då en ond cirkel, desto mindre en individ rörde sig desto sämre blev uthålligheten och 

musklerna förtvinade (Barnett, 2005; Stridsman, Zingmark, Lindberg & Skär, 2013). 

Patienterna kände sig värdelösa och osjälvständiga på grund av att deras fysiska 

förmåga var så nedsatt att till och med de enklaste vardagsuppgifterna blev näst intill 

omöjliga att utföra och enormt tidskrävande (Sossai, Gray och Tanner, 2011; Gullick & 

Stainon, 2007; Barnett, 2005).  Patienterna tvingades planera sitt liv, vissa mer än andra, 

för att kunna få saker och ting gjort. Detta gjorde att de inte kunde vara flexibla eller 

spontana (Cooney et al. 2013; Gullick & Stainon, 2007). Enligt Sossai, Gray och Tanner 

(2011) upplevde en del av patienterna sömnbrist och orolig sömn. Detta berodde till stor 

del att patienterna behövde vila mycket under dagen för att orka med dagliga aktiviteter 

vilket ändrade deras sömnschema. Barnett (2005) beskrev att flera patienterna upplevde 

det svårt att få i sig tillräckligt med mat i samband med att dypnén blev allt för 

tilltagande. Flera patienter upplevde svårigheter att ta hand om sin ADL desto mer 

sjukdomen påverkade dem och ett ökat behov av assistans uppstod (Gullick & Stainton, 

2007). 

 

6.2. Emotionella Faktorer 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom har visat sig ha en stor emotionell påverkan. KOL gav 

uppkomst till ångest (Stridsman, Zingmark, Lindberg & Skär, 2015; Lindgren, Storli & 

Wiklund-Gustin, 2014; Avsar & Kasikci, 2010; Sossai, Grey & Tanner, 2011; Barnett, 

2005). Ångesten beskrivs uppstå i flera olika skeden av sjukdomsförloppet. Hos 

patienterna var ångesten svårhanterlig till den grad att den inverkade negativt på deras 

välmående och de meningsfulla aktiviteter de ville ta sig an. Dyspné var en faktor som 

påverkade patienternas utveckling och intensitet av ångest (Sossai, Grey och Tanner, 

2011; Barnett, 2005; Avsar och Kasikci, 2010). 
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Ångesten var starkt sammankopplat med rädsla. Den största faktorn till rädsla var 

rädslan för döden. Patienterna hade en kunskap om hur de kunde dö, t.ex. genom att 

kvävas, vilket gjorde dem oroliga för framtiden (Avsar & Kasikci, 2010; Barnett, 2005; 

Sossai, Grey & Tanner, 2011; Gullick & Stainton, 2007; Lindgren, Storli & Wiklund-

Gustin, 2014; Stridman, Zingmark, Lindberg & Skär, 2015; Cooney et. al., 2013). 

Rädslan uppstod även hos patienter under andnöd då det skapade obehagliga känslor  

(Stridsman, Zingmark, Lindberg & Skär, 2015; Cooney et. al., 2013; Gullick & 

Stainton, 2007; Barnett, 2005;  Avsar & Kasikci, 2010). 

 

Det kunde ses ett sammanhang mellan kronisk obstruktiv lungsjukdom och skuld/skam. 

Det uppkom känslor av skam och skuld för att patienterna ansåg deras sjukdom var 

självorsakad genom rökning. Patienter ansåg sig få en etikett som person på grund av 

KOL vilket de inte var till freds med. De upplevde att människor runtomkring enbart 

såg sjukdomen istället för människan. Detta hämmade patienterna till att utföra vissa 

aktiviteter för att undvika att känna sig skuldbeläggda. Patienter uttryckte även skam i 

sammanhang med att de inte kunde dölja sina symptom, framförallt hosta med slem, 

vilket ledde till att de kände sig till besvär för människor runtomkring dem (Sossai, 

Grey & Tanner, 2011; Gullick & Stainton, 2007; Lindgren, Storli & Wiklund-Gustin, 

2014; Cooney et. al., 2013).  

 

För många patienter blev sjukdomen obegriplig och det var svårt att få en förståelse 

över sin situation. Denna brist på information gjorde att de kände sig osäkra. De 

patienter som upplevde sig förstå sjukdomen kunde även hantera situationer som 

uppstod på ett bättre sätt. Genom att få kunskap eller lära sig av sig självt kunde 

patienterna hantera sin sjukdom bättre och därav utveckla  mer positiva känslor 

(Lindgren, Storli & Wiklund-Gustin, 2014; Cooney et.al., 2013; Sossai, Grey & Tanner, 

2011; Avsar & Kasikci, 2010). Patienter kände sig även frustrerade och lättirriterade 

(Barnett, 2005). 

 

6.3. Sociala faktorer 

KOL har även stor påverkan på sociala faktorer, en social isolation beskrivs som ett 

faktum.  Då patienternas kroppsliga förmågor blivit hämmade av KOL gjorde detta att 

möjligheter minskades att utföra sociala aktiviteter. Den fysiska kroppen inverkade på 

den sociala faktorn då KOL gav brist på ork och energi (Sossai, Gray & Tanner, 2011; 
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Gullick & Stainton, 2007; Lindgren, Storli & Wiklund-Gustin, 2014; Cooney et.al., 

2013; Stridman, Zingmark, Lindberg & Skär, 2015; Barnett, 2005; Avsar & Kasikci, 

2010). Då patienternas kroppsliga förmågor blivit hämmade av KOL gjorde detta att 

möjligheter minskades att utföra sociala aktiviteter där de lämnade hemmet (Gullick & 

Stainton, 2007). Denna isolation kan förklaras med att patientens kropp var 

dysfunktionell och socialt oacceptabel att visa sina symptom offentligt. Cooney et al. 

(2013) talade om en djupare förståelse av den sjuka kroppen i form av att personen i 

fråga existerar istället för att leva. Detta synsett på livet gjorde att patienten förlorade 

mycket livskraft och vilja till sjukdomen och fick därmed svårare att ta energi till 

sociala aktiviteter. Cooney et. Al (2013) beskrev även om viljan att vara normal men 

som misslyckades och då ledde till frustration och social isolation då patienten inte 

längre passade in i sin omgivning. 

 

Det framgick att familjen och sällskap hade en betydelsefull roll för patienten för att 

kunna leva med sin sjukdom. För en del patienter var de en källa till livslust och gav 

dem en anledning att kämpa vidare. Genom att umgås med nära och kära upplevde 

patienterna mer livskvalité och välmående. I samband av att vara beroende av en 

familjemedlem eller annan person gav detta ett minskat självförtroende och de kunde 

känna sig misslyckade som person (Fraser, Kee & Minnick, 2006; Sossai, Grey & 

Tanner, 2011; Barnett, 2005; Stridsman, Zingmark, Lindberg & Skär, 2015; Avsar & 

Kasikci, 2010; Gullick & Stainton, 2007). 

 

7. Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av att leva med 

kronisk obstruktiv sjukdom. De huvudsakliga fynd som uppstod under 

analyseringsprocessen var tre kategorier och ett tema. Kategorierna som framgick i 

denna litteraturstudie visade sig ha stor inverkan på varandra. Dessa tre faktorer; 

fysiska, emotionella och sociala faktorer, har alla egenskaper som urskiljer dem och 

belyser problematiken i varje område hos patienter med KOL och tillsammans skapar de 

patientens upplevelser om sitt sjukdomstillstånd. 
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7.1 Metoddiskussion 

Vi anser att vår analys skedde metodiskt och ledde fram till relevanta och tydliga 

kategorier och tema. Vi fann inga svårigheter att finna meningsenheter i de flesta av 

våra artiklar och kondenseringen av dem skedde problemfritt. Arbetet att jämföra 

artiklarna sinsemellan då vi fann relevanta koder till varje meningsenhet. Under 

analysen fann vi en röd tråd i alla våra granskade artiklar som via diskussion ledde fram 

till de valda kategorierna. Utifrån dessa tre kategorier gjorde vi en tolkande ansats när 

tematiseringen skulle ske för att ge temat begränsad livsvärld. Lundman och Hällgren-

Graneheim (2008) var till stor hjälp för att vi skulle finna lämpliga metodologiska steg i 

vår analysprocess. 

 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes eftersom det bäst passade vårt syfte då vi 

ville beskriva och förstå patienters upplevelser av sin sjukdom, kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom. Detta styrks av Forsberg och Wengström (2012) som menar att att denna 

ansats är speciellt utformad för att kunna skapa en förståelse och tolkning av en persons 

subjektiva upplevelser. 

 

De artiklar som valdes ut upplevde vi hade ett lämpligt innehåll och gav vår 

litteraturstudie ett relevant information.  Då denna litteraturstudie genomfördes i mitten 

av 2016 valde vi att inkludera artiklar inom 11 år, vanligen 10 år, för att få med 

relevanta artiklar i vår sökning, detta för att  vi anser att  tidspannet speglar bäst i vilket 

utvecklingen av vården av KOL är idag. Målet är att finna och sammanställa all relevant 

forskning, detta är dock inte möjligt av praktiska och ekonomiska skäl. Under 

pilotsökningen valde vi att använda sökord som var både kvalitativa och kvantitativa. 

Under själva sökningen efter litteratur till studien valde vi mer kvalitativa sökord så som 

Life Experience. Andra sökord som användes var Cronic Obtstructive Pulmonary 

Disease or COPD och Patient Perspective, detta sökresultatet gav studier om KOL samt 

studier som utforskade patienters upplevelser. När vi granskade sökresultatet valdes det 

ut artiklar med lämplig rubrik för att sedan läsa dess abstract för att avgöra om artikelns 

syfte återseglade vår problemformulering. Detta kan påverka vår studies resultat då vi 

kan ha missat relevanta artiklar som hade en irrelevant titel, vilket kan ses som en 

svaghet. Vi valde enbart artiklar med kvalitativ metod då  detta var mest relevant 

resultat för vår litteraturstudies syfte (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Vid 

sökningen uppkom en del dubbletter av redan utvalda artiklar, detta kan tolkas som att 
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vår sökning var relevant och gav resultat med hög kvalité. Detta stöder Östlundh (2012) 

i sin beskrivning om informationssökning till studier. 

 

Artiklarna som valdes ut lästes igenom ett flertal gånger och kvalitetsgranskades. Vi 

valde SBUs granskningsmall då vi anser att den granskar relevanta delar av studien och 

som ökar dess trovärdighet. Vissa delar av mallen var något svårtolkade, t.ex. de 

svarsalternativ som visade oklart, gjorde det svårare att bedöma studien. 

 

Vi har endast åtta stycken artiklar i studien vilket vi anser kan vara en svaghet då ett 

större antal hade kunnat styrka vår slutsats ytterligare. Ingen av de medtagna artiklarna 

kommer heller från databasen Pubmed och detta kan även ses som en svaghet då det kan 

ge sken av att vi inte uttömt den databasen på relevanta artiklar gentemot vårt syfte. 

Litteraturstudien har genomförts under kort tidsperiod och vi tror att vi kunnat få fram 

ytterligare information om den hade pågått under en längre tid. Därför ser vi även detta 

som en svaghet. Det var även vår första gång som vi båda tidigare sammanställde en 

litteraturstudie vilket ökar risken för att fel kunde uppstå. 

 

Vi har även identifierat styrkor i studien. Den har genomförts av två oberoende parter 

vilket betyder att sannorlikheten att någonting förbigås minskar (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2009). De studier som sammanställts kommer från flera olika länder vilket 

betyder att detta är något som existerar i hela världen och inte bara i Sverige. I denna 

litteraturstudie har vi enbart valt artiklar som har blivit godkända av en etisk kommitté. 

Artiklar som innehöll ett etiskt resonemang gav mer trogenhet mot informanternas 

livsvärld och visade helheten i sin sammanhang. 

 

7.2. Resultatdiskussion 

Dahlberg och Segesten (2010) menar att en god vårdare bör kunna ta del av patientens 

livsvärld för att kunna erbjuda vård med vårdvetenskaplig grund. Som person går det 

aldrig att helt förstå vad en annan människa upplever. Men som sjuksköterskor bör vi 

försöka förstå våra patienter för att kunna ge vård som underlättar deras situation. Detta 

anser vi vara väldigt viktigt och är något som kan anses bristande i omvårdnaden av 

patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom. Ekebergh (2009) beskriver Husserls 

teori om det livsvärldsteoretiska perspektivet. Detta perspektiv kan upptäckas genom 

reflektion som synliggör fenomen som sedan kan analyseras. Detta förhållningssätt 
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ligger till grund för att inte ta saker för givet utan kliva ett steg tillbaka och se 

situationen med ett helhetsperspektiv. Ur vårt analysresultat fann vi att patienterna 

upplevde en begränsad livsvärld på grund av sin sjukdom. Då en person med KOL lever 

i en kropp med svåra symptom kan det reflekteras över hur det är att ständigt leva med 

en relativt ofunktionell kropp och hur hen är tvungen att leva med detta i sin livsvärld. 

En annan intressant aspekt som tas upp är att den fysiska oförmågan gjorde patienterna 

beroende av hjälp av andra för att kunna hantera kroppsliga moment, så som hjälp att 

klä på sig kläder. Detta kan tolkas som patientens livsvärld förminskas och deras 

självförtroende minskas på grund av att de inte klarar att göra saker själva längre. 

 

Sjukdomslidande är det lidande som uppstår på grund av en sjukdom som påverkar 

personen andligt/själsligt och kroppsligt (Eriksson, 1994). Patienter med KOL har som 

förståeligt sjukdomslidande med tanke på att de har många kroppsliga symptom, 

framförallt andnöd, som påverkar deras vardag. Våra resultat tyder på att patienterna har 

just detta lidande i många fall även livslidande. Detta kan ses då de har en obotlig 

sjukdom som hotar deras existens och påverkar deras livskvalité. Under analysen av 

studien framkom inget resultat som kunde kopplas till vårdlidande. 

 

Socialt umgänge och aktivering har visat sig vara bra för patienter med KOL, då social 

aktivering verkar positivt på patienternas välmående och livskvalité enligt vår studie. 

Dock upplevde en del patienter att det var skamligt att visa sina symptom offentligt och 

höll sig därmed för sig själva. Vi anser att det är viktigt att patienterna upplever att de 

får ett socialt stöd av kanske släktningar eller vänner för att kunna känna livskvalité, 

samt ha en samtalskontakt att diskutera sin sjukdom med. Som kommande 

sjuksköterskor känner vi att det är viktigt att kunna vara den kontakten så patienten kan 

dela med sig om sina upplevelser och känslor. Vårt resultat stöds av Eriksson teori 

(1994)  som vårdare kan lindra lidande genom att ge bekräftelse, respektera patienten 

och ge kärlekshandlingar, så patienten kan känna sig förstådd. 

 

Känsla av sammanhang, KASAM, är ett begrepp som enligt Antonovsky (1991) är ett 

sätt att se på sin tillvaro och sin position i livet. KASAM kan förklaras med hur 

personerna hanterar påfrestande situationer. Han uttrycker att KASAM vanligen sjunker 

vid sjukdom. Kunskapen att förstå sin sjukdom och dess mening är något som ofta har 

uppkommit under vår granskning av artiklarna i denna litteraturstudie. Vi fann att 
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många patienter i vår studie hade lågt KASAM, då KOL är en emotionellt påfrestande 

sjukdom som kunde leda till att de fick minskad förståelse över meningsfullhet 

(Antonovsky, 1991). Dessa patienter hade ett sjukdomslidande och ett livslidande som 

styrker att deras KASAM är lågt. Vi anser att vi som vårdare kan motivera våra 

patienter uppmuntra dem i en positiv anda för att dem lättare ska kunna känna 

meningsfullhet. 

 

8. Kliniska implikationer och vidare forskning 

I denna litteraturstudie fann vi att patienter med KOL upplever många starka känslor på 

grund av sin sjukdom. Kunskaper om dessa upplevelser är av god nytta för att kunna ge 

adekvat vård med en förståelse för patientens livsvärld.  Eftersom det är många 

människor som lider av KOL är det en stor sannolikhet att vi som sjuksköterskor 

kommer träffa dessa patienter i vårt yrkesliv. Bemötandet är av stor vikt för att patienten 

ska uppleva omvårdnaden som positiv och känna tillit för sin vårdare(Snellman, 2014). 

Något vi själva upplevt under vår praktik. 

 

Tidigare forskning beskriver KOL och hur det kan tänkas vara att leva med det. Under 

vår sökning fann vi många studier som hade som syfte att studera KOL i samband med 

t.ex. någon behandling eller intervention för att ge resultat att förbättra vården och 

underlätta diagnosering av KOL. Detta anser vi vara mycket användbara kunskaper men 

det skulle behövas mer forskning på enbart patienternas upplevelser av att leva med 

KOL. Denna forskning kan användas för att bygga upp en omvårdnadsmetod och 

förståelse hos vårdpersonal och människor involverade för att undvika den skam- och 

skuldbeläggning som många patienter upplever.  

 

9. Slutsatser 

I denna litteraturstudie fann vi tre huvudkategorier; Fysiska faktorer, emotionella 

faktorer och sociala faktorer. Inom dessa kategorier finns det flera koder som beskriver 

patienters upplevelse om hur det är att leva med kronisk lungsjukdom. Inom den fysiska 

faktorn fann vi att sjukdomen hindrar valfriheten att göra som patienten vill, det lidande 

som symptomen av sjukdomen ger samt hur KOL gör patienterna beroende av hjälp. De 

emotionella faktorerna var ångest, rädsla, skam och skuld. Patienter mådde emotionellt 

sämre på grund av sina symptom och de kände skuld för att de själva åstadkommit att 
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denna sjukdom utvecklats. Kategorin sociala faktorer visade att patienter ofta drog sig 

undan från allmänheten och undvek att umgås med människor, delvis på grund av 

symptombörda och skam. Familjen och nära anhöriga gjorde att patienternas liv gav 

mer meningsfullhet. Vi fann att patienterna med KOL hade sjukdomslidande, 

livslidande och en begränsad livsvärld. Begreppet KASAM uppstod även under 

diskussionen då patienterna i vår litteraturstudie uppfattat KASAM, känsla av 

sammanhang. Vi hoppas denna litteraturstudie har bidragit till en ökad förståelse över 

problematiken vid KOL, hur sjuksköterskor bör bemöta patienter med denna sjukdom 

utifrån deras upplevelser. 
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