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Abstrakt 

Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en sjukdom som drabbar 

lungorna. Lungorna tappar sin elastiska förmåga och det minskar deras 

ventilationsyta. Till följd av detta får patienten svårt att tömma lungorna vid 

utandning. KOL drabbar framförallt rökare och väntas att bli tredje vanligaste 

dödsorsaken före år 2020 enligt WHO, Världshälsoorganisationen.  

Syfte: Syftet med studien är att belysa patienters upplevelse av att leva med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

Metod: 8 stycken kvalitativa empiriska studier har analyserats med hjälp av 

kvalitativ metod för att få fram patienters upplevelser. Valda artiklar har granskats 

och delats in i hög, medel och låg kvalitet. De databaser som användes var Medline 

och Psychinfo.  

Resultat: Fyra kategorier identifierades: Andnöd, Trötthet & orkeslöshet, Begränsad 

fysisk aktivitet och Ensamhet & isolering. Patienterna påverkades dagligen av sin 

sjukdom och den största upplevda negativa följd av sjukdomen KOL var begränsning. 

Begränsning i allt från minsta fysiska ansträngning som till exempelvis att ta på sig 

sockar, till att inte längre kunna ta sig ut från sitt hem.  

Slutsats: KOL påverkar patienternas alla delar i livet. Vårdpersonalen behöver 

förståelse för hur andnöd påverkar patienten både fysiskt och psykiskt. Samt bör 

vårdpersonalen få större vetskap om hur man ska bemöta och vårda dessa patienter 

för att minska risken och känslan av att drabbas av andnöd. 
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Abstract 

Background: Chronic obstructive pulmonary disease, COPD, is a disease that 

affects the lungs. The lungs lose their elastic ability and it reduces the ventilation 

surfaces. Which means that the patient has difficultes to empty the lungs during 

exhalation. Mainly it affects smokers and is expected to become the third leading 

cause of death by 2020 according to WHO, the World Health Organization. 

Aim: The purpose of this study is to shed light on patients' experience of living with 

chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 

Method: 8 qualitative empirical studies have been analyzed using qualitative 

methods to obtain patients' experiences . Selected articles were reviewed and divided 

into high, medium and low quality. The databases used were Medline and Psychinfo . 

Results: Four categories were identified : Shortness of breath, Fatigue and 

weakness, Limited physical activity and Loneliness & isolation. Patients are affected 

daily by their disease and the greatest perceived negative consequence of COPD was 

the feeling of beeing limited . Limited in their daily life, from the smallest physical 

effort like putting on socks to no longer be able to get away from home.  

Conclusion: COPD affects all aspects of life. Health care workers need to 

understand how the shortness of breath affects the patient both physically and 

psychologically. Should the nursing staff gain greater knowledge of how to respond to 

and care for these patients to reduce the risk and the feeling of suffering from 

shortness of breath. 
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Bakgrund 

Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom 

En stor andel av alla patienter som läggs in på sjukhus är patienter med kronisk 

lungsjukdom så som astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

KOL är en samlingsbeteckning för sjukdomar som ger ett ökat luftvägsmotstånd och 

som är irreversibelt. Luftvägsobstruktionen kan ofta förvärras och har ett samband 

med kronisk inflammation i luftvägarna. Under beteckningen KOL finns sjukdomar 

som kronisk obstruktiv bronkit och emfysem eller en kombination av dessa. Vid 

kronisk obstruktiv bronkit ha patienten en uttalad hosta och slemproduktion.  

Luftvägssjukdomen Emfysem leder till att lungorna förlorar sin elasticitet och gör att 

vävnaden i aveolerna och de minsta bronkiolerna förstörs. Detta medför att 

aveolernas skiljevägg mellan varandra förstörs. Aveolerna blir färre och större vilket 

minskar ventilationsytan och kapillärcirkulationen i lungorna. Minskad elasticitet i 

lungorna har som följd att under utandning så faller de små luftvägarna samman och 

detta gör det svårt för patienten att tömma lungorna (Almås, Stubberud & Grönseth, 

2011, 120). 

Orsaker till KOL 

För 90% av dem som drabbas av KOL är tobaksrökning den vanligaste orsaken . Det 

är dock en minoritet av dem som röker som utvecklar KOL och därför finns en teori 

om att det även kan bero på genetiska orsaker. Förekomsten av sjukdomen ökar med 

ålder speciellt i kombination av hög ålder och rökning. Det finns även andra orsaker 

till KOL så som passiv rökning, långvarig hög yrkesexponering för damm och 

kemikalier. Täta lunginfektioner under barndomen som ger nedsatt lungfunktion kan 

medföra större risk att drabbas av KOL i vuxen ålder. Även astma är en riskfaktor för 

att utveckla KOL speciellt i samband med rökning (Almås, Stubberud & Grönseth, 

2011, 120). 
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Diagnostisering 

För diagnostisering av KOL genomgår patienten en lungfunktionsundersökning en så 

kallad spirometri. Där mäter man lungornas luftvolym och luftflöden på flera sätt. 

Mätning av FEV, forcerad exspiratorisk volym under en sekund. Med det menas den 

största volym luft som personen kan andas ut på en sekund efter en maximal 

inandning. Sedan mäts VC, vitalkapaciteten, och det är den totala mängden luft som 

personen kan andas ut efter en maximal inandning. Dessa mätningar räknas ut med 

en formel och har patienten en FEV, forcerad exspiratorisk volym under 70% kan 

diagnosen KOL ges. Det är dock viktigt att man utreder andra sjukdomar så som 

astma eller hjärtsvikt då symtomen på KOL kan påminna om dessa (Medikon, 2009, 

308-310). Förutom spirometri undersökning skall även en lungröntgen ingå för att 

utesluta andra tillstånd i lungorna som kan orsaka andfåddhet så som lungcancer 

(Sandström, Eklund, 2009, 389).  

Spirometriundersökningen är en grund för de internationella kriterierna för KOL, 

GOLD-kriterierna (The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) 

(Almås, Stubberud & Grönseth, 2011, 120). GOLD- kriterierna delar in KOL i fyra 

stadium: Stadium I- lindrig KOL, Stadium II- måttlig KOL, Stadium III- svår KOL, 

Stadium IV- mycket svår KOL . KOL har under de senaste åren utvecklats till en 

folksjukdom och i Sverige finns det ca 500 000 till 700 000 personer som har KOL 

och det ökar. Det förmodas att 50% av de personer som har KOL inte har 

diagnostiserats. Vanligaste åldersgruppen för sjukdomen är 60-74år. KOL medför en 

avsevärd funktionsnedsättning och dödlighet. Världshälsoorganisationen (WHO) har 

beräknat att KOL kommer vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen före år 

2020 (Almås, Stubberud & Grönseth, 2011, 121). 

Konsekvenser för patienterna 

Konsekvenser för patienter med svår KOL är att leva med ångest för att få andnöd 

och för att kvävas (Almås, Stubberud & Grönseth, 2011, 111-112). Dessa människor får 

en minskning av fysisk aktivitet genom en fysisk nedsättning däri genom en 

försämrad livskvalitet. Typiska symtom vid KOL är en kronisk hosta under perioder, 

en kronisk slemproduktion i luftvägarna och att andfåddheten förvärras över tid. 

Patienter med svår KOL sitter ofta framåtlutad med armbågar som stöd mot till 
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exempel ett bord för att få stöd med bröstkorgsrörelsen. Den ökande 

bröstkorgsrörelsen behövs då andningsarbetet kräver en ökad användning av de 

muskler som medverkar vid forcerad andning i nacke och axlar (Almås, Stubberud & 

Grönseth, 2011, 117-118). Patienter med KOL har en ökad energiförbrukning på grund 

av det ökade andningsarbetet och dessa patienter har ofta problem med 

viktminskning och undernäring. Vid KOL finner man också att patienterna får en 

förlust av muskelmassa och minskad muskelkraft därmed reducerad lungfunktion 

och hostkraft. I samband med den nedsatta nutritionen får dessa patienter en större 

risk för att drabbas av infektioner i och med det nedsatta immunförsvaret, vilket kan 

förvärra sjukdomstillståndet. Undernäring kan ske på grund av att patienten haft en 

försämring under en period och inte haft ork till att handla eller laga mat. Det kan 

även vara problematiskt att stå och laga mat vid en ångade och varm maträtt (Almås, 

Stubberud & Grönseth, 2011, 121). Patienter som har andningssvårigheter kan även få 

påverkan i det psykiska tillståndet utöver ångest kan de känna frustration, ilska och 

sårbarhet då de har en begränsad kontroll över sitt tillstånd. 

En studie gjord av Bendixen, Weahrens, Wilcke & Sörensen (2014) visade att 

patienter med KOL som utförde ADL, aktiviteter i dagliga livet, kände trötthet eller 

ansträngning vid dessa aktiviteter. Av 80 deltagare behövde ca 70st hjälp av andra att 

utföra eller genomföra ADL i form av hjälp med att gå på toaletten, sköta personlig 

hygien, handla och att laga mat.  

En studie visade att för patienter med KOL som låg på sjukhus innebar egen ADL en 

stor utmaning då sjukdomen ofta ger andnöd och andfåddhet vid rörelse. Det visade 

även att det var viktigt att sjuksköterskan och patienten hade insikt och kunskap om 

symtomen som finns för KOL, så som andnöd. Om patienten fick individanpassad 

omvårdnad vid ADL så kunde han/hon vara mer delaktig i arbetet med 

sjuksköterskan och fick en känsla av delaktighet. Sjuksköterskan tog hänsyn till hur 

mycket tid som behövdes och om patienten behövde en paus för att kunna vara så 

delaktig i omvårdnaden som möjligt. Patienterna kände stor skillnad mellan tidigare 

vård de fått på sjukhus där de inte fått denna individanpassade omvårdnad (Jensen, 

Vedelö, Lomborg, 2013). 
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Motiv 

Patienter som lever med KOL har både andningsproblem som kan orsaka ångest och 

frustration samt får de med tiden en fysisk funktionsnedsättning. Sjukdomen medför 

då att patienterna blir beroende av andra människors hjälp i det dagliga livet. För att 

kunna ge en god omvårdnad till dessa patienter är det nödvändigt att 

sjukvårdspersonal, via forskning och studier få en djupare förståelse av dessa 

patienters upplevelser av sjukdomen. Syftet med studien är att belysa patienternas 

upplevelser av att leva med KOL. 

Metod 

En litteraturstudie handlar om att få en översikt av kunskapsläget och att samla in 

data av det som finns forskat i ämnet. De artiklar som är publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter samlas ihop och då utförs granskning och urval som blir ett resultat för 

litteraturstudien (Friberg, 2006, 115- 117).  

Studier med kvalitativ metod används då man vill skapa en förståelse för patienter 

och deras situation. Vilket innebär att en djupare förståelse av upplevelser, 

erfarenheter och behov fås (Friberg, 2006, 87). Valda artiklar till studien var därför 

av kvalitativ art. 

Sökmetoder 

Använda databaserna var Pubmed, Medline och Psychinfo. De 8 valda artiklarna 

hittades i databaserna Medline och Psychinfo. Sökorden för att hitta artiklar var : 

Chronic obstructive pulmonary disease, living with, experience, Quality of life och 

Shortness of breath. I fritext söktes patients' experience och living with då orden inte 

fanns som meshtermer eller cinahlheadings. För att se kombinationer av sökord och 

antal utfall, se tabell 1, bilaga 1. Enbart de sökningar som resulterat i valda artiklar 

presenteras. 

Fördelen med att använda fritextsökning är att om titel och abstrakt inte är skrivna 

med indexord, kan dessa studier falla bort i sökningen. Samt att man kan hitta 

artiklar som ännu inte blivit indexerade (SBU, 2013).  
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Urval 

I första hand, urval ett valdes artiklarna efter titel för att se om dessa svarade mot 

studiens syfte.  I nästa steg, urval två, lästes abstrakten igenom och om de svarade 

mot syftet samt att artikeln fanns i pdf-fil, laddades dem ned. Därefter läste 

litteraturstudiensförfattare igenom artiklarna för vidare granskning. I urval tre valdes 

artiklar med pdf-fil, då dessa kunde laddas hem och läsas igenom fortare men även 

att ingen betalning krävdes eller någon beställning av artikel. De valda artiklarna 

kvalitetsgranskades systematiskt och artiklarna klassificerades med hjälp av SBU:s 

handbok, Olsson & Sörensen (2011, 278-286) skriver att kvalitetsanalysen kan göras 

med SBU- metoden. Denna metod används för att kritiskt granska vetenskaplig 

litteratur inom hälso- och sjukvården (SBU; 2013). Efter genomläsningen av 

artiklarna delades de in i kvalitet med skalan, hög, medel, låg kvalitet med hjälp av en 

mall. Med hjälp av mallen poängsätts artiklarna genom att läsaren svarar på frågor 

om hur artikeln/studien är gjord (Olsson och Sörensen, 2011, 278-285). Denna mall 

finns i bilaga 2. Två artiklar fick medel kvalitet men valdes ändå att inkluderas i 

resultatet då de svarade på litteraturstudiens syfte.  

Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna baserades på kvalitativ 

forskning samt att de svarade på syftet. Valda begränsningar vid sökning i databaser 

var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och de skulle vara peer reviewed, att 

abstrakt fanns tillgängligt, samt att artiklarna baserades på kvalitativ forskning. Vald 

åldersgrupp var 65+ för att det är i den åldersgruppen 60-74 år som sjukdomen är 

vanligast (Almås, Stubberud & Grönseth, 2011, 120).  

Analys 

Friberg (2006, 110-112) skriver att i en analys kan det vara viktigt att läsa igenom de 

valda studierna flera gånger för att inte missa någon viktig del och att man får en 

känsla om vad studien handlar om. Han tar även upp vikten av att identifiera viktiga 

delar i studiens resultat samt att göra en sammanställning av varje studies resultat, 

dessa kan då kategoriseras som teman eller subteman. Allt för att lättare se vad som 

ska analyseras. 
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Valda artiklar till resultatbeskrivningen har lästs ett flertal gånger för att se om de 

svarar på litteraturstudiens syfte. Därefter har meningar och stycken plockats ut från 

artiklarnas resultat som författaren uppfattat som kärnfulla. Dessa utdrag av de olika 

resultaten har gjort det möjligt att få en överblick av de olika texterna och dess 

mening. Dessa valda text delar har senare sammanställts där både likheter och 

skillnader uppmärksammats. Den sammanfattade texten har sammanförts till 

kategorier som indelning av textens innehåll. 

Forskningsetik 

Polit & Beck (2006, 87-88) skriver att i forskning med människor får det inte ske 

något lidande för de deltagande varken fysiskt, psykiskt, socialt eller ekonomiskt 

samt att studiens resultat ska ge fördelar för ämnet som valts. Samtliga valda artiklar 

har blivit etiskt granskade. 

Litteraturförfattarens etiska värdegrund var att inte skriva ned egna värderingar i 

resultatet och att öppenhet fanns när denne läste igenom artiklarnas resultat. Samt 

kriterier som litteraturstudiens författare haft i sökandet av artiklar, att de varit etiskt 

granskade. Så att de som deltagit i de olika artiklarnas studier inte utsatts för onödigt 

lidande och att de själva kunnat välja om de velat delta i studierna, samt kunnat 

avbryta deltagandet när de velat.  
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Resultat 

Här presenteras 8 artiklars resultat som belyser patienters upplevelser av att leva 

med Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Utförlig beskrivning av artiklarnas 

innehåll och kvalitet finns i bilaga 3, tabell 2. 

Tabell 3. Översikt av kategorier. 

Kategorier 

 

Andnöd 

Trötthet & orkeslöshet 

Begränsad fysisk aktivitet 

Ensamhet & isolering 

Andnöd 

Andnöd beskrivs som en smärtsam och obehaglig upplevelse (Ek, Sahlberg-Blom, 

Andershed och Ternestedt, 2011). En dag kan bestå av lätta till mycket svåra episoder 

av andnöd som ger en känsla av panik, oro och ångest. Det beskrevs att inhalatorerna 

gav en viss trygghet och därför bar deltagarna alltid med sig dem, men även 

svårigheterna att få i sig den dos som behövdes för lindring beskrev också (Fraser, 

Kee och Minick, 2006). Studien gjord av Gabriel, Figueuredo, Jácome, Cruz och 

Marques (2014) visar att de negativa följder av KOL var andnöd och andfåddhet i det 

vardagliga livet, vilket gav patienterna en begränsning av vardagen. Studier av både 

Gabriel, Figueuredo, Jácome, Cruz och Marques (2014) och Barnett (2005) beskriver 

att deltagarnas andnöd uppstår vid förflyttning, duschning och påklädning.  

Deltagarna som använde syrgas höjde mängden för att slippa eller minska risken för 

andnöd. Andra beskrev att de kunde ta 45-120min att duscha och klä på sig, att de 

fick ta flera uppehåll för att sitta och försöka ta igen sig innan de fortsatte att göra sig 

klar. Deltagarna beskrev svårigheterna att andas när de böjde sig framåt och nedåt 

för att torka fötterna och för att ta på sig sockar och de flesta fick be om hjälp. Barnett 

(2005) presenterade att vissa deltagare helst inte duschade om de var ensamma 

hemma, då rädsla fanns för att inte kunna ta sig ut från duschen. Deltagare från 

studier gjorda av både Barnett (2005) och Elofsson Carling & Öhlén (2004) tyckte att 

morgnarna var värst och beskrev att det tog lång tid att tvätta sig, klä på sig och att 

känna sig som vanligt. Det tog även lång tid innan medicinerna hade verkat. Värst var 

att varje dag var annorlunda, att ena dagen kunde vara bättre än den andra. Kerr & 
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Ballinger (2010) beskrev att de deltagare som fått lära sig olika andningstekniker vid 

andnöd fick en känsla av kontroll över sin situation.  

Deltagarna beskrev att när deras ”vanliga” metoder för att minska andfåddhet och 

andnöd inte fungerade kom en känsla av total panik och hjälplöshet. Om de fick en 

episod av andnöd bland deras anhöriga kunde de känna en viss irritation och 

frustration då de anhöriga försökte hjälpa genom att berätta hur och vad de skulle 

göra för att ta igen sig. Men deltagarna beskrev att enda sättet att återhämta sig var 

om det var lugn och ro runt dem (Ek & Ternestedt, 2008) . 

Trötthet & orkeslöshet 

Trötthet beskrevs som en stor del av livet med KOL, att vara trött både fysiskt och 

psykiskt. Att man på grund av andnöd, den fysiska begränsningen och 

sömnsvårigheter inte hade ork att göra saker som man tidigare gjort så som att 

husliga sysslor, promenera, dansa, sköta trädgården eller hälsa på familj och vänner. 

Vissa deltagare kände ingen motivation att göra saker då allt kändes tungt och svårt 

och att det då uppstod känslor som ilska, hopplöshet och oduglighet. Vissa tyckte att 

det bara var att acceptera sin situation för den gick ändå inte att ändra på och att de 

själva åsamkat sig detta. Men vissa av deltagarna som planerade dagen med att vila 

efter någon form av aktivitet kände mindre trötthet medan vissa undvek fysisk 

ansträngning för att istället kunna koncentrera sig på korsord eller surfa på internet 

(Stridsman, Lindberg & Skär, 2014).  

I studien av Ek, Sahlberg-Blom, Andershed och Ternestedt (2011) berättade 

deltagarna att det var svårt att vara spontan och åka iväg för att hälsa på någon när 

man var orkeslös. De beskrev även att tröttheten var en del av vardagen och att det 

inte fanns mycket tid till att vara social när man var trött och att de blev extra trötta 

om de fick en förkylning eller svåra hostattacker. Det beskrevs även att då orken 

försvinner så klarar man inte av det man tidigare gjort och att det var då viktigt att 

anpassa sig och planera sin vardag efter hur mycket man orkade (Kerr & Ballinger, 

2010).  
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Begränsad fysisk aktivitet  

Det beskrevs som svårt och jobbigt att utföra en fysisk aktivitet då andnöd och 

trötthet alltid var närvarande. Följder av detta var att inte kunna delta i 

familjeaktiviteter, resa bort eller ens kunna hälsa på familjemedlemmar eller vänner 

vilket även gjorde att deltagarna kände sig bundna till hemmet. Deltagarna, speciellt 

de manliga, kände sig generade att be om hjälp och ofta avstod de från att be om 

hjälp när de inte orkade utföra vissa saker (Gabriel, Figueuredo, Jácome, Cruz & 

Marques, 2014). Stridsman, Lindberg & Skär (2014) beskrev att deltagarna visste att 

fysisk aktivitet var bra för att minska trötthet och progressionen av KOL. Och att de 

helst promenerade ensam för att minska känslan av stress och för att få promenera i 

sin egen takt. Allt för att undvika episoder av andnöd vilket både var fysiskt jobbigt 

och genant men även för att slippa oförståelse från de runt ikring. 

Ett antal av de deltagande hade ändrat om i sina hem för att hantera sjukdomen och 

flyttat ned sängen så att de bodde på ett plan av huset då de inte orkade att ta sig upp 

för trappan till sina sovrum på övervåningen (Fraser, Kee & Minick, 2006).  

I Ek & Ternestedt (2008) beskrev deltagarna att sjukdomen medförde en 

livsstilsförändring eftersom de inte hade samma ork som innan sjukdomen. De kände 

att det var svårt att acceptera att de blev mer och mer beroende av andras hjälp. Men 

svårast att hantera var just andnöden eftersom den begränsade vardagen. Att inte 

orka eller att klara av en fysisk aktivitet gav en känsla av misslyckande och skam. 

Kerr & Balling (2010) poängterade att för vissa av deltagarna var det viktigt att visa 

att de fortfarande klarade av vissa saker i vardagen och att inte bara fokusera på det 

de inte klarade av, för att bibehålla känslan av att fortfarande duga till. Vissa 

anpassade sig genom att hitta nya intressen som de kunde göra utan att bli fysiskt 

ansträngda. Men de beskrev att det var svårt och frustrerande att ändra, byta ut eller 

helt avstå ifrån vissa aktiviteter.  

Ensamhet & Isolering 

I de flesta av studierna beskrev KOL-patienterna att de kände ensamhet, isolering och 

ledsamhet. Ek & Ternestedt (2008) beskriver en deltagares känsla av att inte kunna 

ta sig ut för en stund i solen som ledsamt. Det beskrevs också att även om det fanns 

ork att träffa vänner, grannar och bekanta så gjorde deltagarna inte det eftersom de 
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inte tyckte att de hade något att berätta och bidra med i en konversation då det inte 

hände något i deras liv längre. En deltagare beskrev att denne kände sig ensam trots 

familj och vänner, att det inte fanns någon att prata med om sina känslor och tankar 

inför framtiden. För att skydda sina anhöriga berättade de inte om hur de kände eller 

vad de upplevde allt eftersom sjukdomen förvärrades. I en annan studie beskriver 

deltagarna att de på grund av orkeslöshet, trötthet och andnöd blivit bunden till 

hemmet och det medförde en känsla av ensamhet, ledsamhet och isolering. En 

deltagare beskrev att denne kände sig oförstådd av familjen samtidigt som det var 

dennes enda stöd. Även känslan att man tappat sin identitet då man inte längre 

klarar av att göra det man tidigare gjort beskrevs (Gabriel, Figueuredo, Jácome, Cruz 

& Marques, 2014).  

Stridsman, Lindberg & Skär (2014) beskrev att deltagare kände trötthet på grund av 

leda och olust då de var begränsade till hemmet utan aktiviteter. För att minska oro 

hos anhöriga diskuterade de deltagande inte sin trötthet alls. I flera av studierna 

beskrev KOL-patienter om de funderingar de hade på vad meningen med livet var, då 

de blivit sämre och klarade av färre saker i vardagen. Det framgick dock att 

betydelsen av familj, barn och barnbarn upplevdes som en ljusglimt och gav en 

mening med livet och att de ändå hade en tillhörighet och delaktighet. I studien av 

Ek, Sahlberg-Blom, Andershed & Ternestedt (2011) beskrev en deltagare hur viktiga 

barn och barnbarn var och att trots sin fysiska funktionsnedsättning kunde denne 

vara en bra morförälder genom att lyssna, finnas där och för att ge råd. Vid 

försämring blev deltagarna påminda om döden och tankarna att dö genom känslan av 

kvävning gav obehag. Speciellt då andnöd upplevdes som det värsta med denna 

sjukdom och upplevdes så ofta i vardagen (Gabriel, Figueuredo, Jácome, Cruz & 

Marques, 2014).  

 

 

Diskussion 

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

Kronisk obstruktiv lungsjukdom ( KOL). I resultatet framgår det vilka följder KOL 

har på de drabbade patienterna i deras vardagliga liv. Där andnöd, fysisk begränsning 
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och orkeslöshet är en del av vardagen samt upplevelsen av att känna sig ensam och 

isolerad då sjukdomen förvärras och patienterna blir mer och mer bunden till sitt 

hem. 

Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen har litteraturstudiens resultat diskuteras utifrån 

omvårdnadsteorier, vetenskaplig forskning och relevant litteratur. Likheter och 

skillnader kommer att presenteras och reflektion av resultatets betydelse för 

omvårdnad. 

Andnöd beskrevs som den största och svåraste av de symtom som finns vid KOL och 

att andnöden var en stor bidragande faktor till de andra upplevda tillstånden som 

trötthet och orkeslöshet. Alla delarna hör ihop och går hand i hand, det ena påverkar 

det andra. Andnöd kan definieras som en subjektiv upplevelse, där obehag i samband 

med andning är en upplevelse som varken närstående eller vårdpersonal helt kan 

förstå, genom att endast se den som drabbas av det. I litteraturstudiens resultat har 

likheter i upplevelse av andnöd uppdagats, där det upplevdes som en mycket 

obehaglig känsla samt att det kunde ge upphov till känslor av panik, oro och ångest. I 

litteraturstudiens resultat och i en studie gjord av Kvangarsnes, M., Torheim, H., 

Hole, T., Öhlund, L, S (2013) finner man likheter i upplevelserna kring andnöd. Dels 

känslorna som uppstår såsom panik, oro och ångest men även hur beroende 

deltagarna blev av andras hjälp. Inte bara vid ett anfall av andnöd men även vid 

enklare saker som till exempel att klä sig.  

Det som däremot skiljde studien av Kvangarsnes, M., Torheim, H., Hole, T., Öhlund, 

L, S (2013) från resultatets studier var det mer fördjupande beskrivningarna av 

upplevelserna kring just andnöd. De beskrev bland annat att vid svåra tillstånd av 

andnöd blev omgivningen suddig och att de tappade fokus. Och att även förlust av 

minnet kring händelsen kunde uppkomma vid ett svårare anfall. De beskrev även att 

känslan av skam är mycket stor hos de flesta deltagarna.  

Trötthet orsakad av kronisk sjukdom kan kännas i både kropp och själ. Som 

medicinsk term för att beskriva den känslan används ordet fatigue. Ordet fatigue har 

valts som uttryck då en av litteraturstudiens resultatartiklar använt sig av termen 

fatigue. När de sammanfattat deltagarnas känslor av oerhörd trötthet som är orsakad 
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av sjukdomen KOL. Fatigue kan beskrivas som en trötthet orsakad av sjukdom och 

som inte försvinner med hjälp av vila eller sömn. I tidigare patientbeskrivningar av 

fatigue så skiljer den sig från normal trötthet med en känsla av bristande energi, 

ihållande trötthet och trötthet som inte upplevts tidigare. Oavsett orsak till fatigue så 

upplevs den likartat av människor.  

En studie av Flensner, G., Ek, A., Söderhamn, O. ( 2003) beskrivs fatigue som en 

alltid närvarande känsla, även i stunder när de deltagande inte kände denna 

onormala trötthet så fanns den ändå i åtanke. Samt att denna onormala trötthet eller 

känsla av bristande energi närsomhelst kunde inträda. I litteraturstudiens resultat 

beskrevs tröttheten och dess påverkan likartat av de olika studiernas deltagande som 

i studien av Flesner, G., Ek, A., Söderhamn, O. (2003).  

Skillnader som yttrade sig i litteraturstudiens resultat var mellan de manliga och 

kvinnliga deltagarna. En del av de manliga deltagarna kände i större utsträckning än 

de kvinnliga, svårigheter i att be om hjälp av familjemedlemmar och anhöriga när de 

inte orkade utföra vissa vardagssysslor. Detta kan bero på klass, ålders och genus 

skillnader i samhällskulturen där studierna utfördes. De manliga deltagarna som 

beskrev dessa svårigheter såg sig som familjens överhuvud och försörjare, de beskrev 

att på grund av deras KOL hade deras familjestruktur förändrats då de inte längre 

klarade av den uppgiften. Vilket förändrade deras självbild. Genus handlar om de 

sociala och kulturella skillnader mellan män och kvinnors beteenden och roller 

(Olsson,  Sörensen,  2007, 64-65).  

En annan skillnad som sågs var att i studier gjorda i Portugal och Storbritannien 

fanns en ekonomisk oro. Detta då medicinerna som deltagarna tog var kostsamma. 

Denna oro fanns inte beskriven i studier gjorda i Sverige. Antingen berodde det på att 

frågan eller funderingen inte kommit på tal eller så berodde det på 

samhällsskillnader. I Sverige har vi en lag om läkemedelsförmåner där staten går in 

med ekonomiskt stöd och dessa får varje svensk medborgare ta del av (SFS 2002:160. 

Lag om läkemedelsförmåner m.m. Stockholm: Socialdepartementet). 

Genom att öka förståelsen av att leva med KOL och vilka begränsningar det medför 

ger det sjuksköterskan en chans att på bästa sätt kunna vårda och ta hand om 

patienterna. Det är även viktigt att sjuksköterskan förstår den kris som KOL-

patienter lever med och att allt eftersom sjukdomen progresserar och deras värld blir 
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mindre och mindre, ge dem rätt verktyg att hantera sin sjukdom (Eide & Eide, 2009. 

198). Livsvärldsperspektivet är ett synsätt som fokuserar på människors upplevelser 

av sin livsvärld. Livsvärldsperspektiv är hur patienten upplever sin hälsa eller 

sjukdom och man utgår då ifrån individens perspektiv. Denna livsvärld innehåller 

bland annat minnen, hur vardagen ser ut samt vilka förväntningar som finns för 

framtiden (Hörnsten. 2013. Patientperspektiv på hälsa och sjukdom. 

Vårdhandboken). Det är ett synsätt som bör ligga som grund hos vårdpersonalen då 

de vårdar patienter med svåra sjukdomar som de måste leva med. Vi som 

vårdpersonal är medvetna om att patienten är unik med en historia som påverkar 

dennes upplevelse, förmåga och behov. Det innebär att vi bör eftersträva att veta hur 

patienten upplever sin situation och att be patienten berätta och förklara utifrån 

frågor som: Hur uppfattar du din situation? Vad behöver vi veta om dig? Vad behöver 

du hjälp med? Hur kan jag stödja dig? Samt att i mötet med patienten låta det vara 

öppet och förutsättningslöst, och med följsamhet och tålamod.  

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (2015) står det bland annat att sjukvårdspersonal ska 

bemöta patienten med respekt, värdighet och upprätthålla patientens autonomi samt 

tillgodose patientens kontinuitet och säkerhet i vården. Lundin och Sandström (2010, 

s.60-61) beskriver de tre etiska principer som hälso- och sjukvårdslagen bygger på 

som ligger till grund för etiska bedömningar: Människovärdesprincipen, 

solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Som sjukvårdspersonal 

innebär detta att ett etiskt förhållningssätt ingår i dess arbete. 

Människovärdesprincipen innebär att alla människor har lika värde oavsett 

personliga egenskaper, samhällsställning, bakgrund eller annan faktor. Detta ger rätt 

till vård på lika villkor. KOL patienterna har rätt till vård på lika villkor, men dessa 

patienter lider ofta i tysthet då dem känner att de får skylla sig själv.  

 

Litteraturstudiens författare menar att det är viktigt att som sjuksköterska vara 

uppmärksam på patienten och hur denne upplever sin situation, men även 

upplevelsen av sin andnöd, trötthet, orkeslöshet och ensamhet. Att sjuksköterskan 

kan lindra dessa tillstånd genom att finnas där för patienten så att denne kan få en 

möjlighet till att prata av sig, känna sig sedd, känna trygghet, och tillit. Att slippa 

känna stress och ta saker i sitt eget tempo för att inte framkalla andnöd. Samt att som 
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sjuksköterska få en insikt i patienternas perspektiv och upplevelser för att kunna ge 

en god omvårdnad. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelse av att leva med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL). För att få fram patienters upplevelser och 

erfarenheter valdes kvalitativa artiklar som källa. Kvalitativ metod används till att få 

en fördjupad förståelse av ett valt fenomen som kan belysa patienters erfarenheter, 

upplevelser, förväntningar eller behov. Genom denna metod kan man få en förståelse 

av ett fenomen eller ett problem (Friberg, 2006, 87). Litteraturstudiens författare 

menar att studien svarade på syftet då deltagarna från resultatstudierna delat med sig 

av sina upplevelser och erfarenheter av att leva med sin sjukdom. 

Litteraturstudiens författare menar att generalisering kan göras då man i resultatets 

artiklar använt kvalitativ metod för att studerat en upplevelse hos en population med 

KOL. De artiklar som ingår i resultatet rapporterar studier genomförda i olika länder 

och där både män och kvinnor inkluderats. Dessa deltagare har blivit intervjuade 

individuellt, det har varit ett åldersspann mellan 60-90 år och totalt har 107 patienter 

ingått i litteraturstudiens resultat. Vilket förstärker generaliseringen till andra 

grupper med sjukdomen KOL som kan uppleva dessa tillstånd som exempelvis 

andnöd. Generalisering kan nås genom kvalitativa metoder, där kvalitativa metoder 

studerar fenomen hos de deltagande (SBU 2013).  

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av Olssons och Sörensens (2011, 285) mall 

(se bilaga 2). Författaren läste artiklarna flera gånger för att få en förståelse av texten 

och sedan genomfördes kvalitetsgranskning. Detta tillvägagångssätt ökade 

tillförlitligheten att artiklarnas innehåll uppfattats på samma sätt efter 

genomläsningarna.  

Artikelsökningen gjordes med begränsningen peer rewiev, english, abstract 

avaliable och age 65+ samt Meshtermer och fritextsökning. För att underlätta 

urvalet av artiklar studerades titlar, abstrakt och läsning av artiklarna. Vid analysen 

lästes artiklarna av författaren ett flertal gånger för att hitta de centrala delar ur 

artiklarnas resultat och sammanställningar utfördes. Meningar och fraser plockades 
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ut under läsningens gång och ur resultaten från artiklarna utformades gemensamma 

kategorier. Genom att analysera sammanställningen av artiklarnas resultat gjorde 

arbetet överskådligt och hanterbart. 

Litteraturstudiens svaghet är att författaren inte har engelska som modersmål då 

artiklarna var skrivna på engelska. Lexikon har använts i översättningen och det finns 

risk att feltolkning skett. För att minska denna risk har litteraturstudiens författare 

läst artiklarna ett flertal gånger för att få en djupare förståelse och sammanhang av 

textmassan. Friberg (2006, 145) poängterar att fokus ska växlas mellan textens helhet 

och de utvalda delar för att få ett bra sammanhang och se om de överensstämmer. En 

ytterligare begränsning är att litteraturstudiens författare skrivit studien ensam och 

har inte diskuterat arbetet med en partner. 

 

Forskningsetisk diskussion 

Forskningsetiken medför ett ansvar mot forskningsvärlden där etiska aspekter gäller 

alla vetenskapliga arbeten. Genomförandet ska vara etiskt och studien hålla god 

kvalitet. Forskning ska vara fri från egna värderingar, avsiktlig feltolkning eller 

plagiat (Olsson, Sörensen, 2007, 53-59). För att motverka detta har litteraturstudiens 

författare sammanställt resultat, använt god referensteknik och sammanställt en 

referenslista som möjliggör granskning av allt material. Alla resultatartiklar som 

använts har enligt litteraturstudiens författares bedömning skrivits så värderingsfritt 

som möjligt.  

Inom forskningsetiken ställs krav gällande information samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande av personuppgifter (Olsson, Sörensen, 2007, 53- 55). Dessa krav beskrevs 

inte i alla artiklar. Samtliga artiklar var etiskt granskade och godkända, vilket var 

författarens minimikrav. Litteraturstudiens författares etiska värdegrund var att inte 

använda sig av artiklar som inte varit etiskt granskade och författaren har inte skrivit 

ned egna värderingar i resultatets delar samt att referenslista finns.  
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Slutsats  

Litteraturstudiens resultat visar att patienter som har KOL påverkas både fysiskt och 

psykiskt av sin sjukdom. Dessa patienter behöver en sjuksköterska som har förståelse 

för deras situation och hur sjukdomen påverkar alla delar i livet. En grundutbildad 

sjuksköterska kan komma att vårda en patient med KOL både på en vårdplats på 

sjukhuset och inom äldreomsorgen. Ytterligare forskning inom området behövs för 

att få en djupare förståelse av hur det är att leva med KOL. Vilket leder till en bättre 

och godare vård under hela sjukdoms tiden.  
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** Antal valda artiklar efter lästa abstrakt. 

*** Antal valda artiklar efter genomläsning och kvalitetsgranskning. 

(F) Fritextsökning. 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval  

1* 

(Dubbletter) 

Urval  
2** 

Urval  
3*** 

Medline 
2014-11-
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MM 

pulmonary 
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chronic 
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English 
Peer reviewed 
Age 65+ 
Qualitative study 
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Psychinfo  

2014-11-
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(F) Chronic  
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pulmonary 
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(and) 

life 
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Peer reviewed 

Age 65+ 

Qualitative study 
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Human 
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Mall för kvalitetsgranskning.  Bilaga 2. 

 

 

 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod 
och resultat=3) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod      

Metodval adekvat till 
frågan 

Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 
(repeterbarhet möjlig) 

Ej angivet Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, 

beskrivning, 
representativitet) 

Ej 

acceptabel 
Låg Medel God 

Patienter med t.ex. 
lungcancer 

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20% < 5% 

Bortfall med betydelse 
för resultatet 

Analys 
saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på 

analysmetod 
Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning och 
tabeller) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 



Mall för kvalitetsgranskning.  Bilaga 2. 

 

 

 

 

 

 
 

Tolkning av resultat 
(citat, kod, teori etc) 

Ej 
acceptabel 

Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor 
Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 
forskning 

Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överensstämmelse 

med resultat 

(resultatets 
huvudpunkter belyses) 

Slutsats 

saknas 
Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng  

(max 48p)  

    

Grad 1 80% 38,4     

Grad 2 70% 33,6     

Grad 3 60% 28,8     

Titel     

Författare     
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Författare,  

År,   

Land 

Titel Syfte Metod/ Analys Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Barnett, M. 

2005 

UK 

Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: a 

phenomenological 

study of patients' 

experiences. 

The purpose of this 

study is to explore 

the experience of 

living with chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

by investigating 

the subjective 

phenomenon as 

decribed by the 

patient  

Fenomenologisk 
metod  

N=10 Den insamlade data 

gav en värdefull 

insikt i hur KOL 

påverkade vardagen. 

Andnöden beskrevs 

som det värsta av 

symtomen då det 

ledde till ångest, oro, 

rädsla och panik. 

Samt att de kände 

frustration över 

tröttheten och 

andnöden och att de 

förlorade social livet 

pga detta. KOL 

påverkade även 

familjelivet, de 

tyckte att de hade 

ganska god 
livskvalitet. 

 

 

 

 

 

Hög 
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Författare,  

År,   

Land 

Titel Syfte Metod/ Analys Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Ek, K., 

Ternestedt, B-

M. 

2008 
Sweden 

Living with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease at the 

end of life: a 

phenomenological 
study. 

This paper is a 

report of a study to 

describe the 

essential structure 

of the lived 
experience of living 

with severe chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

(COPD) during the 

palliative phase of 

the disease. 

Kvalitativa 

intervjuer 

 

Fenomenologisk 
analys metod  

N=8 Det dagliga livet 

påverkades i stora 

delar av KOL. Att 

fysisk begränsning 

ledde till minskad 

social aktivitet som 

ledde till ensamhet. 

Dagen pendlade 

mellan känslor av 

meningslöshet och 

meningsfullhet. Att 

få vara delaktig och 

känna gemenskap 

ökade känslan av 

meningsfullhet i 
livet.  

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Författare,  

År,   

Land 

Titel Syfte Metod/ Analys Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Ek, K., 

Sahlberg-Blom, 

E., Andershed, 

B., Ternestedt, 

B-M. 

2011 

Sweden 

Struggeling to 

retain living 

space: 

patients' 

stories about 

living with 

advanced 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease. 

This paper is a 

report of a study of 

the experience of 

living with 

advanced chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

and long-term 
oxygen therapy 

when living alone. 

Kvalitativa 

intervjuer 

 

Fenomenologisk - 

Hermeneutisk 
metod  

N=4 2 Huvudteman och 5 

subteman.  

1.Huvudtemat – Att 

vara underordnad 

sin sjuka kropp. Att 

få hjälp av andra 

kan både förminska 

och förstora ens 

livsrum. 

2.Huvudtemat – Att 

beskydda sina 

värderingar och 
identitet. Ges en bild 

av hur man kämpar 

med att behålla sin 

självbild och 

samtidigt vara 

medveten om 
döden. 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Författare,  

År,   

Land 

Titel Syfte Metod/ Analys Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Elofsson 

Carling, L., 

Öhlén, J. 

2004 

Sweden 

Meanings of 

being old and 

living with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease. 

The aim of this 

study was to 

achieve a deeper 

understanding of 

the meaning of the 

lived experiences 

of elderly persons 

who are severely ill 

with chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

(COPD) and in 

need of everyday 

care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermeneutisk - 

Fenomenologisk  

metod  

N=6 Visade att 

deltagarna hade 

stora problem i 

vardagen pga hög 

ålder, en åldrande 

kropp och KOL. 

Förstå patienternas 

upplevelser av att 

både vara gammal 
och att ha KOL.  

Medel  
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Författare,  

År,   

Land 

Titel Syfte Metod/ Analys Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Fraser, D.D.,  

Kee, C.C., 

Minick, P. 

2006  

USA 

Living with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: 

insider's 

perspectives. 

This paper reports 

a study of the 

experiences of 

older adults with 

severe chronic 

obstructive 

pulmonary disease, 

with the aim of 

gaining an 

understanding of 
how the disease 

had affected their 

lives. 

Hermeneutisk - 

Fenomenologisk  

metod  

N=10 3.Huvudteman. 

1.Knowing What 

Works. 2.Hanging 

On…Barely. 3.Losing 

Control–Gaining 

Control. 

Progressionen av 

KOL beskrevs som 

en svår utmaning 

och hotade 

deltagarnas 

nuvarande livsstil. 

Dyspné tycktes 

besätta större delen 

av deras liv. 

Deltagarna beskrev 

vad som funkade 

bäst för att lätta 
andnöden.  

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Författare,  

År,   

Land 

Titel Syfte Metod/ Analys Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Gabriel, R., 

Figueiredo, D.,  

Jácome, C., 

Cruz, J., 

Marques,A. 

2014 
Portugal 

Day-to-Day 

living with 

severe chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: 

Towards a 

family- based 

approach to 

the illnes 

impacts. 

This study explores 

the perspectivs of 

both patients and 

family members 

regarding the 

impact of chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

(COPD) in their 
family life 

Explorativ  
Kvalitativ Studie  

N=40 6 teman visade sig 

från patienternas 

perspektiv. 

1.Inverkan av KOL 

symtomen på 

personernas och 

familjens vardag. 

2.(över) beskyddande 

familj. 3.Svårigheter 

med kommunikation 

par emellan. 4.Känsla 

av förlorad identitet. 

5.Rädsla för 

progressionen av 

KOL. 

6.Hanteringsresurser. 

5 teman visade sig 

från 

familjemedlemmarnas 

perspektiv. 

1.Restriktioner av 

familjens sociala liv. 

2.Känsla av stress vid 

försämring av KOL. 

3.Spänningar i 

parrelationen.  

4.Ekonomisk 

påfrestning. 

5.Hanteringsresurser 

 

Medel 
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Författare,  

År,   

Land 

Titel Syfte Metod/ Analys Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Kerr, A., 

Ballinger,C. 

2010 
UK 

Living with 

chronic lung 

disease: an 

occupational 
perspective. 

This article 

presents an 

occupational 

perspective on how 

people live with 

this transient and 

progressive 

condition. 

Kvalitativ studie  

 

Grounded theory- 
metod  

N=9 KOL-patienter får 

leva med frustration 

och förluster, att 

förhålla sig till 

förändringarna som 

sker allt eftersom 

sjukdomen 

förändras. 

Att välja mellan 

aktiviteter man vill 

men kanske inte 

alltid klarar av mot 

något mindre 

ansträngande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
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Författare,  

År,   

Land 

Titel Syfte Metod/ Analys Deltagare 

 
Resultat Kvalitet 

Stridsman, C., 

Lindberg, A.,  

Skär, L. 

2014 

Sweden 

Fatigue in 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: a 

qualitative 

study of 

peoples' 
experiences.  

To describe 

people’s 

experience of 

fatigue in daily life 

when living with 

moderate to very 

severe COPD. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

N=20 Ett tema – Att förlika 

sig med trötthetens 

omfattning. 

4.Kategorier. 

1.Förstå orsakerna 

till trötthet. 

2.Outtalad trötthet. 

3.När tröttheten tar 

över. 4.Hur hanteras 

trötthet. Trötthet 

beskrevs som en 

alltid närvarande 

känsla. För att 

hantera tröttheten 

planerades 

vardagen. Vid 

dyspné blev 

tröttheten svår att 
hantera. 

 

 

 

 

 

Hög 


