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Att leva med KOL  

 

Abstrakt 

 

Bakgrund 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en sjukdom som är irreversibel och påverkar 

andningen negativt hos dem som lider av den och visar sig genom ett stort antal 

symtom. Sjukdomen skapar stort lidande och försvårar förmågan att leva ett normalt 

liv med hög livskvalité. Det beräknas vara den tredje största dödsorsaken i världen 

2030 enligt världshälsoorganisationen. 

Syfte  

Att beskriva personers erfarenheter av att leva med Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

 Metod 

Studien utgörs av en litteraturstudie med fjorton artiklar. Artiklarnas resultat 

sammanfattades och gick från delarna till en ny helhet. En kvalitetsgranskning och 

analys utfördes för att skapa resultatet.  

Resultat 

Resultatet presenterades med fyra huvudkategorier: Att inte få luft, Förändrad 

livssituation, Beroende av stöd och Information och hantering. Till 

huvudkategorierna skapades följande tio underkategorier: Andnöd/andfåddhet, 

Ångest, Trötthet, Förluster, Skam, Miljöanpassning, Anhöriga, Hjälpmedel, 

Undervisning och information och Hantering och strategier.  

Konklusion 

Litteraturstudien visade att en stor dimension av symtom påverkar personer som 

lever med Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det behövs vidare forskning angående 

personers erfarenhet av sjukdomen men denna litteraturstudie har gett en inblick i 

några av de erfarenheter personerna lever med. 

 

Nyckelord: KOL, Erfarenheter, Lidande, Stöd, Litteraturstudie, 

Andfåddhet/andnöd. 

 



 
 

 

Living with COPD 

Abstract 

 

Background 

Chronic obstructive pulmonary disease is an irreversible disease and it’s effecting the 

breathing in a negative way for those suffering by the disease and it’s shown by many 

different symptoms. The disease creates big suffering and obstructs the ability to live 

a normal life with high quality of life. It is expected to be the third largest cause of 

death worldwide in 2030, according to the World Health Organization. 

Aim 

To describe people's experiences of living with chronic obstructive lung disease. 

Method 

The study is a literature study with fourteen articles. The result from the articles were 

summarized and went from parts into a new whole. An inspection of quality and 

analysis was performed to create the result. 

Result 

The result were presented with four main categories: Unable to breathe, Change of 

way of life, Depending on support, Information and management. To the main 

categories were ten under categories created:  Shortness of breath/breathlessness, 

Anxiety, Fatigue, Losses, Adaptation to environment, Relatives, Utilities, Education 

and information and Management and strategies.  

Conclusion 

The literature study showed that there’s a major dimension of symptoms affecting 

people living with chronic obstructive pulmonary disease. Chronic obstructive 

pulmonary disease. The literature review showed that a large dimension of symptoms 

are affecting people living with chronic obstructive pulmonary disease. We need 

further research on people's experience of the disease, but this study has provided an 

insight into some of the experiences people are living with. 

 

Keywords: COPD, experiences, suffering, literature study, Support, Breathlessness 
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Bakgrund 

Vid tidigare erfarenhet av patienter med KOL (Kronisk obstruktiv lungsjukdom) 

upplevde författaren att många som lever med sjukdomen också lever med svåra 

problem i sin vardag.  Sjukdomen försvårar ett normalt liv i en omfattande dimension 

av besvär och skapar stort sjukdomslidande. Därför ville författaren göra denna 

studie för att skapa fördjupad förståelse av erfarenheterna av sjukdomen.  

Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

Grundsjukdomen KOL är en mångdimensionell diagnos vilken omfattas av flera olika 

symtom och skapar en bred omfattning av yttringar och upplevelser (Almås et al., 

2011, Avşar and Kaşikçi, 2010, Ericson and Ericson, 2012). KOL drabbar många 

system i kroppen och skapar komplexa omvårdnadsbehov (Fletcher and Dahl, 2013). 

En studie visade att 97 % av vuxna med KOL också hade minst ett tillstånd som 

kunde komplicera behandlingen (Schnell et al., 2012). Enligt WHO:s (2015) senaste 

uppgifter uppskattas 64 miljoner människor vara drabbade av KOL och 3 miljoner 

människor dog av sjukdomen år 2012. Det beräknas vara den tredje vanligaste 

dödsorsaken i världen fram till år 2030 (WHO, 2015). 

KOL anses vara en kronisk och inte fullt reversibel sjukdom; således är behandlingen 

inriktad på att tillgodose stödjande omvårdnad och stöd i självhantering av 

sjukdomen. Målet med behandlingen är inte att bota sjukdomen, utan snarare att 

lindra symptomen, upprätthålla fysisk funktion, förhindra ytterligare 

funktionshinder, samt att minska sjukhusinläggning, akutbesök och att främja god 

livskvalité (Bourbeau et al., 2003, Effing et al., 2014, Linnell, 2005). Enligt Clancy et 

al. (2009) upplever många personer med KOL en negativ upplevelse av sjukdomen 

eftersom den har en så stor inverkan på många delar av livsstilen och livskvalitén. 

Vanligaste symtomen vid KOL är andnöd, känslan av att ”behöva luft” och en ökad 

slemproduktion (WHO, 2015). Andnöden är det symtom som upplevs ytterst 

bekymmersamt för personer som lider av KOL (Avşar and Kaşikçi, 2010, Borge et al., 

2011, Brooke, 2013), vilket innebär att depression och ångest är ofta förekommande 

(Frith et al., 2008, Simpson and Rocker, 2008). Ångesten i samband med andnöden 

är väl dokumenterad (Hasson et al., 2008). Rädsla och ångest nattetid påträffas och 

en känsla att ingen morgondag existerar. Rädsla för att dö är alltid närvarande och 

speciellt genom att kvävas eller av svår smärta (Habraken et al., 2008). Restriktioner 



 
 

av symtomen försvårar möjligheten att delta i dagliga aktiviteter (Skilbeck et al., 

1998). Dock har många personer med KOL strategier för att hantera sin sjukdom 

(Disler et al., 2014, Seamark et al., 2004). 

Den absolut största riskfaktorn för att drabbas av KOL är rökning följt av yrkesmässig 

exponering av damm, kemiska produkter och luftföroreningar. Alla som röker har en 

effekt av inflammation som kan ses i lungorna, de som utvecklar KOL har en onormal 

utveckling av inflammation som respons på de giftiga ämnena i cigarettröken. 

Ungefär 50 % av alla de som röker utvecklar senare en luftvägsobstruktion och 10-

20% av dessa utvecklar senare allvarlig KOL (Devereux, 2006, Kaufman, 2013). 

Konsekvenser av KOL 

Det finns tecken på social isolering hos de personer som lever med KOL. När 

sjukdomen blir synliggjord finns viljan att dölja sina symptom samt att inte vara 

beroende av andra (Avşar and Kaşikçi, 2010, Brooke, 2013). En stor förlust blir 

spontaniteten, vilket skapar svårigheter för sociala interaktioner. En upplevelse av att 

vara låst till hemmet på grund av rädsla för andnöd, ibland till och med anhöriga som 

undviker dem (Brooke, 2013, Disler et al., 2014). Ett liv med KOL är ett liv av 

planering och konservering av energi (Disler et al., 2014). Många personer med KOL 

upplever den sociala delen av livet som viktig och många vårdprofessioner belyser 

inte detta i behandlingen (Disler et al., 2014). Nära relationer med partners påverkas 

också av KOL när den fysiska förmågan försämrades. Det blir svårare att känna att 

rollen som fru, make, farförälder eller morförälder kan uppfyllas. (Brooke, 2013, 

Seamark et al., 2004) 

Hela livet påverkas av KOL och många har svårt att förstå att det är sjukdomen som 

påverkar deras nedåtgående hälsa. Att det är en del av det normala åldrandet (Disler 

et al., 2014). Tidigare studier har visat att förståelsen för sjukdomen är bristfällig hos 

dem med KOL (Gore et al., 2000). Information kring KOL bemöts olika och mottas 

både negativt och positivt (Brooke, 2013). 

Egenvård vid KOL 

Genom utbildning kan personen själv känna igen och särskilja symtom för 

behandling och förebygga problem som utgör mindre hinder i personens dagliga liv. 

Även patientens anhöriga informeras om sjukdomen och hur de ska förhålla sig. 

Information om livsstilsförändringar vad gäller kost, fysisk aktivitet, arbete och 



 
 

rökning ska ske kontinuerligt (Almås et al., 2011, Brooke, 2013). Rökstopp är den 

viktigaste åtgärden vid KOL och hjälp att sluta röka ska erbjudas (Socialstyrelsen, 

2014). Även om bevis för att egenvård med information och utbildning minskar 

problematiken med sjukdomen finns det fortfarande mer forskning att utföra (Tsou 

et al., 2009). 

Sjuksköterskans roll och ansvar  

För en god hantering av sjukdomen KOL axlar sjuksköterskan en viktig roll, främst 

för att de ofta är de första att möta personers lidande av sjukdomen.  Idag finns det 

begränsat med bevis för hur viktig sjuksköterskans roll är, men flera studier visar 

dock att potentialen finns för att förbättra hälsa och livskvalité hos personer med 

KOL (Fletcher and Dahl, 2013).  Det är av stor vikt att professioner inom vård och 

omsorg är medvetna om hur det är för personer som lever med en långvarig kronisk 

sjukdom (Clancy et al., 2009). 

En del av sjuksköterskans värdegrund är att främja hälsa och välbefinnande och 

lindra lidande men även att ha ett person-centrerat förhållningssätt där personen får 

vara delaktig och känna trygghet i omvårdnaden (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2010). I omvårdnaden bör sjuksköterskan ha ett lugnt och tryggt förhållningssätt vid 

ångest och andningsproblem, även stöttning och vägledning har stor betydelse vid 

KOL. Det är viktigt att observera tidiga tecken på problem som andningssvikt för att 

snabbt kunna sätta in nödvändiga omvårdnadsåtgärder och för att kunna 

administrera läkemedel för att underlätta andningen (Goodridge, 2006). Fortsatt 

behövs uppmärksamhet av personens fysiska kapacitet och hur den påverkar 

personens dagliga liv (Socialstyrelsen, 2014). Fysiskt ansträngande aktiviteter ska ske 

med god planering för att personen ska få minsta möjliga ansträngning. Detta kräver 

samverkan mellan flera professioner och det är viktigt att ha en bra kommunikation 

där emellan för att kunna ge god omvårdnad (Socialstyrelsen, 2014). För att möta de 

krav som personer med KOL ställer räcker inte dagens resurser till för hjälpa dem 

som lider av sjukdomen (Goodridge, 2006). Hälso- och sjukvård ska ske efter 

vetenskap och beprövad erfarenhet och patienten har rätt att själv vara med och 

påverka den egna vården (SFS 1998:531). För att ge god och individanpassad vård är 

det viktigt att som sjuksköterska ha god kunskap om hur det är att leva med en 

sjukdom och vid kronisk sjukdom kunna hjälpa personen att motverka försämrad 

hälsa (Florin, 2009). Idag finns det ett stort problem med att vårdgivare ger 



 
 

bristande information om både sjukdomen och prognosen. Även fast många som 

lever med KOL önskar ytterligare information (Goodridge, 2006).  

 Sjukdomen är mycket kostsam och har en stor inverkan på samhället, i form av 

kostnader och bortfall av förvärvsarbetare. Sjuksköterskan innehar en roll vilken kan 

hjälpa med behandling av personer med KOL och ansvarar även för att tillgodose 

stöd, utbildning och vägledning (Kaufman, 2013).  Författaren av denna studie inser 

att vikten av information och kunskap om KOL hos en sjuksköterska är essentiellt, 

den kan vara stödjande för dem som lider av sjukdomen. Enligt studien av Reinke et 

al. (2010) är kunskapen som en sjuksköterska innehar mycket viktig. Den förmedlas 

till personer med KOL som kan inge hopp, som är betydelsefullt för hanteringen av 

sjukdomen. Vidare beskriver Reinke et al. (2010) att patienter vill ha ärlig 

information kring sin sjukdom men inte att vårdgivare tar bort deras hopp. Om man 

misslyckas med att ge rak och ärlig information finns det risk att man undviker att 

prata om prognosen inför livets slutskede. Förståelsen för sjukdomen kan underlätta 

förmedling av information, ge stöd och hopp och en sjuksköterska som har insikt om 

vilka erfarenheter personer med KOL har kan förbättra omvårdnadsarbetet.  

Syfte  

Att beskriva personers erfarenheter av att leva med KOL. 

Metod  

Examensarbetet som författaren utfört är en litteraturstudie med målet att få en 

fördjupad kunskap över personers erfarenheter av att leva med KOL. Enligt Friberg 

(2012b) handlar en litteraturstudie om att utifrån befintlig litteratur skapa en 

kunskapsöversikt inom ett visst problemområde. Genom att granska kvalitén och 

resultatet i ett antal studier erhölls ny kunskap över området. Författaren undersökte 

artiklarna genom att kontrollera att de var etiskt granskade och vårdvetenskapliga. 

För att svara på studiens syfte valdes kvalitativa artiklar vilka syftade till en fördjupad 

förståelse för personers livssituation och därigenom skapades en större inblick i 

personer upplevelser, erfarenhet, förväntningar och behov (Friberg, 2012a).  

Sökmetoder 

Genom MESH termer fann författaren de sökord som stämde in på syftet. Sökord 

som användes var: “chronic obstructive pulmonary disease”, “COPD”,” experience”, 



 
 

“life quality”, “quality of life”, “living with”. Booleska termerna AND och OR 

användes för sammankoppling och få rätt innebörd av valda sökord (Östlundh, 

2012). Sökningar utfördes i databaserna Amed, CINAHL, PubMed vilka alla enligt 

Karlsson (2012) innehåller omvårdnadsrelaterade artiklar. De begränsningar som 

valdes i varje databas var Peer Reviewed, ”Abstract available”, artiklar publicerade år 

2005-2015. Årtal begränsades efter att författaren ville ha aktuella artiklar och fann 

att tidigare studier fanns i begränsat antal. Även samhällets vårdprogram för KOL 

kan ha förändrats under senare år. Enligt Östlundh (2012) är vetenskapligt material 

en färskvara och äldre material är ointressant när nyare material finns tillgängligt. 

Eftersom författaren hade som mål att studien skulle innehålla färsk data för analys 

uteslöts gammal data. Varför färsk data väljs till studien är därför att samhällen 

utvecklas och även vårdprogram för personer med KOL. Se bilaga 1, Tabell 1, 

sökordsöversikten.  Sököversikt bilaga 2, Tabell 2. 

Urval 

Inkluderingskriterierna för studierna skulle svara på syftet, kvalitativa artiklar, 

publicerade år 2005-2015, etiskt granskade, deltagarna skulle vara diagnosticerade 

med KOL, oberoende av stadium i sjukdomen, även patienter i palliativt stadium, 

vården i studierna skulle vara liknande den svenska sjukvården av KOL samt i 

kvalitetsgranskningen skulle artiklarna hålla medel eller hög kvalitet. Inget krav på 

deltagarnas kön, ålder, etnicitet, religion eller kultur, språk. Författaren valde ett fåtal 

inkluderingskrav som inte behandlade sjukdomen för att få en större bredd av 

artiklar för urvalsprocessen. Exkluderingskriterier var kvantitativa artiklar, reviews 

och inte behandlade erfarenheter. Artiklar som stämde in på studiens syfte valdes ut i 

tre steg. 

I första steget lästes titlar om de svarade på syftet, om så var fallet valdes dessa 

artiklar till urval två. I det andra urvalet lästes artiklarnas abstrakt för att se om 

innehållet i artiklarna kunde svara på studiens syfte. I det tredje urvalet lästes 

artiklarna i sin helhet cf. Östlundh (2012) och fann då att fjorton artiklar svarade på 

studiens syfte. De valda artiklarna innehöll under urvalet en så god bredd av 

personers erfarenhet av KOL vid första anblick att de fick gå vidare till analys. Innan 

författaren godkände dem för analysen använde författaren sig av SBU:s 

kvalitetsgranskningsmall (SBU, 2014). Se bilaga 3.  



 
 

Analys 

Enligt Friberg (2012a) sker analysarbetet genom att gå från helheten till delarna för 

att därifrån komma fram till en ny helhet. Författaren läste igenom artiklarna flera 

gånger för att skapa en djupare förståelse för innehållet och förstå helheten cf. 

Friberg (2012b). Artiklarna lästes många gånger tills författaren upplevde artiklarna 

bekanta och kunde återge dem i stora drag.  Fokus låg på resultatet i artiklarna, vilket 

är det primära för analys. Som stöd för analysen översatte författaren alla artiklarnas 

resultat samt konstruerade enkla sammanfattningar. Arbetet fortsatte senare genom 

att finna likheter och olikheter mellan artiklarnas resultat och genom den skapade 

författaren en översikt med meningsenheter. Meningsenheterna sorterades och 

underkategorier och kategorier som svarade på syftet skapades cf. Friberg (2012b). 

Analysens resultat presenteras sedan i studiens resultat med kategorier med 

tillhörande underkategorier.  Artikelöversikt, se bilaga 4, tabell 3. 

Forskningsetik 

Etiskt resonemang ska ha utförts av författaren själv under studien inom de artiklar 

jag valt att bearbeta i resultatet. Etiska krav finns bland annat för att fusk och 

ohederlighet inte ska finnas inom forskningen. Inom en litteraturstudie är det viktigt 

att etiska övervägande utförs beträffande resultat, presentation och urval. (Forsberg 

and Wengström, 2013). Artiklarna som valdes för analys var alla etiskt granskade, 

detta säkerställdes genom att granska tidskrifternas hemsidor. 

Etikprövning görs för att säkerställa att deltagare i forskning på människor inte 

utsätts för risker samt för att säkerställa att integritet och respekt för människovärdet 

tagits i akt (SFS 2003:460, 2003). För att säkra detta i denna studie har författaren 

granskat att artiklarna gått igenom etikprövning samt att deltagarna blivit 

informerade om vad ett deltagande går ut på och att ett deltagande är frivilligt och 

när som helst kan avslutas. Författaren försäkrade sig om artiklarnas etikgranskning 

genom att granska tidskrifterna som publicerat artiklarna. 

Författaren har utgått ifrån en värdegrund som utgick från att hen inte tilltog några 

egna värderingar till arbetet eller resultatet. Författaren ska också läsa artiklar och 

behandla data med en öppenhet utan att dra egna slutsatser från hens egna 

värderingar. Författaren har jobbat i sitt sökande av artiklar och annan information 

utifrån att den är etiskt granskad samt att de som deltog i eventuella studier inte 

utsattes för onödigt lidande, att de varit delaktiga på frivillig basis samt att de ska ha 



 
 

kunnat lämna studien om de hade valt det precis som nämns av CODEX (2015). Som 

grundläggande för god etik i forskningsprocessen. 

Resultat 

Som ett resultat av analysen presenterades det i fyra huvudkategorier med följande 

underkategorier:  
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Att inte få luft 

Andningen är en del av livet och för de flesta levande en självklarhet, när den 

begränsas skapar det stora bekymmer. Känslor av ångest, frustration, rädsla och 

panik är exempel på vad upplevelsen av att inte få luft innebär.  

Andnöd/Andfåddhet 

I alla studier hade andnöd stor påverkan på deltagarna. Andnöd upplevdes som det 

största problemet i livet med KOL (Barnett, 2005, Ek and Ternestedt, 2008). Det 

hade stor påverkan och skapade både frustration och irritation i perioder, främst 

kopplat till en oförmåga att utföra enklare aktiviteter (Barnett, 2005). Många 

upplevde ångest och panik när andnöden förvärrades (Barnett, 2005, Strang et al., 

2014, Stridsman et al., 2014, Robinson, 2005). 

Enligt Ek et al. (2011) var ständig andnöd en obekväm och smärtsam upplevelse och 

gav en känsla av att inte ha kontroll över kroppen. Andnöd hade negativ inverkan på 

det dagliga livet med de begränsningar det medförde (Gabriel et al., 2014). Enligt 

deltagarna i studien av Fraser et al. (2006) var det viktigt för deltagarna att veta vad 

som fungerade för dem vid svår andnöd och alla hade egna sätt att hantera detta på 

efter vad som fungerade på dem. Vidare gav rädslan av att inte kunna hantera 

andnöden panik och hjälplöshet och de fick förlita sig på familj eller vårdpersonal. 

Det var dock svårt att be andra om hjälp (Fraser et al., 2006). 

Ångest 

Ångesten hos personer med KOL kom i flera olika skeden och situationer och inte 

alltid i samband med andnöd (Strang et al., 2014, Stridsman et al., 2014, Barnett, 

2005, Ek and Ternestedt, 2008, Sossai et al., 2011). Ångesten kunde komma hos 

patienter när sjukdomen förvärrades eller då de var trötta (Ek and Ternestedt, 2008, 

Strang et al., 2014). Den kom också i samband med känslor som hopplöshet, 

meningslöshet och lågt självförtroende (Barnett, 2005). Att be om hjälp med intima 

sysslor skapade ångest speciellt när det var nya personer som skulle hjälpa till med 

exempelvis att duscha. Det möttes ofta med motstånd och gav en obekväm känsla (Ek 

et al., 2011). En studie beskrev ångesten som något som förstörde personers 

emotionella välmående, vilket höll dem från att delta i olika aktiviteter. En deltagare 

beskrev ångesten som det som hindrade honom från att göra det han gillade. Han 

kunde klä på sig men kunde sen inte ta sig iväg. (Sossai et al., 2011).  Rädslan för att 

inte få luft under dagen skapade osäkerhet och ångest hos deltagarna vilket 



 
 

begränsade livet. De visste aldrig när rädslan skulle skapa en ångestattack. En del av 

deltagarna upplevde också separationsångest inför att lämna sina nära och kära 

bakom sig när de skulle dö. Det fanns en övergripande rädsla och ångest över själva 

döden, om den skulle innebära att de skulle kvävas till döds och vad som händer 

efter. En deltagare beskrev den kommande döden som att det finns en skillnad på att 

dö och hur man kommer att dö (Strang et al., 2014). 

Trötthet 

Det fanns en övergripande upplevelse av trötthet både psykiskt och fysiskt vilket 

gjorde sjukdomen svårare att hantera. Många fick planera sina dagar genom att 

hushålla energi. 

I samband med att sjukdomen förvärrades blev den fysiska styrkan också sämre med 

tiden. Detta visade sig genom att de inte hade samma ork och förmåga till aktivitet 

som tidigare (Barnett, 2005, Ek and Ternestedt, 2008, Ellison et al., 2012, Cooney et 

al., 2013). Vidare upplevde många en fysisk trötthetskänsla som tog över hela 

kroppen och försvårade förmågan till aktivitet ofta på grund av deras tunga 

andningsarbete. Tröttheten visade sig mest i samband med vardagliga sysslor som 

t.ex. tvätta, laga mat, städa och klä sig (Barnett, 2005, Ek and Ternestedt, 2008, Ek et 

al., 2011, Gabriel et al., 2014, Gullick and Stainton, 2008, Strang et al., 2014). Många 

som upplevde denna typ av fysisk trötthet kände att de var dåligt informerade om 

orsaken till dess uppkomst. En deltagare beskrev tröttheten som något som 

kontrollerande hela livet. Att man känner sig som en slav under tröttheten 

(Stridsman et al., 2014).  

Förändrad livssituation 

När en sjukdom griper tag om livet förändras de möjligheter vilka tidigare tagits för 

givet av personer med KOL. Sjukdomen förändrar allt och vardagen blir väldigt 

annorlunda jämtemot det liv som fanns innan sjukdomen. Det är både förluster av 

saker och en anpassning av miljön.  

Förluster 

Känslan blev att sjukdomen tog ett stort grepp över hela livet och att den satte hinder 

i vägen för att känna mening inför att planera för framtiden eller ens att se en 

framtid. (Cooney et al., 2013, Ek and Ternestedt, 2008, Ellison et al., 2012, Gysels et 

al., 2007, Sossai et al., 2011, Strang et al., 2014, Robinson, 2005). De kände att deras 



 
 

tidigare personlighet hade försvunnit och att de fick skapa nya personligheter 

anpassade efter sjukdomen (Barnett, 2005, Cooney et al., 2013, Ek and Ternestedt, 

2008, Ellison et al., 2012, Gabriel et al., 2014). En deltagare beskrev en upplevelse av 

att personer i dennes omgivning betraktade hen som något annat, att personligheten 

hade förändrats (Ellison et al., 2012). Några studier pratade också om att man tappat 

sin roll inom familjen, som morförälder, make, hustru eller förvärvsarbetare (Gabriel 

et al., 2014, Barnett, 2005, Cooney et al., 2013, Gullick and Stainton, 2008, 

Robinson, 2005, Sossai et al., 2011). En studie visade på erfarenhet av förlust av 

manlighet. En manlig deltagare kände sig otillräcklig, istället för att ses som den 

”starka” mannen blev han nu sedd som sin sjukdom (Gullick and Stainton, 2008). 

Ibland fanns det också en känsla av att socialt och intimt liv inom familjen försvunnit 

(Barnett, 2005, Gabriel et al., 2014). Sjukdomen orsakade inte bara ett lidande för 

den drabbande utan även för familjemedlemmarna. Det var svårt att bli bekräftad 

som den person man var innan sjukdomen vilket var viktigt och det saknades hos 

många deltagare (Ek and Ternestedt, 2008, Gabriel et al., 2014, Gullick and Stainton, 

2008, Robinson, 2005). 

Flera av studierna visade på en känsla av isolering orsakad av både fysiska och 

känslomässiga begränsningar. Gabriel et al. (2014) beskriver känslan av att vara 

husbunden som en konsekvens av olika begränsningar, att inte kunna delta i sociala 

aktiviteter, mobilitet och att vara yrkesverksam men även inom familjelivet genom att 

inte kunna åka på semester med familjen. Vidare beskriver Ek & Ternestedt (2008) 

att deltagare själva undvek nära relationer men även att andra personer undvek dem. 

De valde att stanna hemma även om de hade orken att träffa andra människor. En 

deltagare beskrev frustrationen i att inte vara delaktig i andras livsberättelser, till 

exempel vad som hänt under dagen då, de själva inte hade något att delge (Ek and 

Ternestedt, 2008).  

Skam 

Den fysiska styrkans försämring kunde upplevas som ett misslyckande och ibland 

även skamfullt. Energin som gick till andningsarbetet var stort och vissa deltagare 

orkade inte äta. Skammen kom dels av hen inte orkade men också av att hen var i 

behov av hjälp (Ek and Ternestedt, 2008). I studien som gjordes av Ek & Ternestedt 

(2008) beskrev en deltagare att det är mycket som man måste ge upp i sin vardag när 

styrkan inte räcker till. När detta skedde blev hen ledsen på grund av detta och sa att 



 
 

det var väldigt mycket som måste ges upp när sjukdomen tog över.  Dessutom kunde 

sjukdomssymtom såsom hosta och andfåddhet orsaka skam och förlägenhet i 

offentliga miljöer och deltagare undvek därför att utsätta sig för dessa situationer 

(Sossai et al., 2011). De ville inte visa sig utanför sin bostad för att de upplevde en 

skam över sin sjukdom. De kände sig ibland beskyllda av vårdpersonal eller andra 

personer i sin omgivning för att de orsakat sjukdomen själv. De kände till och med att 

de inte var värdiga medlemmar av samhället. Vissa uttryckte det som att de var 

flyktingar i sin egen vardag (Halding et al., 2011). 

När deltagare sökte information kring sin sjukdom fanns upplevelsen av att bli 

beskylld för att själva ha förorsakat sin situation och att de kände sig 

underprivilegierade i samhället. Det skapades frustration över samhällets ensidiga 

förklaringar till sjukdomen och att vårdpersonal visade bristande empati vilket i sin 

tur ledde till ökade skuldkänslor. En deltagare beskrev att vissa läkare hävdar att om 

man rökt är det nästan självvalt att du har KOL idag. Eftersom fokus ofta låg på 

frågor kring rökning kändes det betungande att prata om och skuldkänslorna blev 

ofta framträdande. 

Miljöanpassning 

Erfarenheter av olika miljöfaktorer hos personer med KOL kunde ses i några av 

studierna. De erfarenheter som uppkom var att olika väderlek, temperatur, 

arbetsplats eller övrig miljö som personen vistades i kunde förvärra andningen 

genom ökad andfåddhet, slemproduktion och hosta. Det som en gång tidigare togs 

för givet, som att gå ut när man vill, gick inte längre (Barnett, 2005, Cooney et al., 

2013, Sossai et al., 2011). Faktorer som personer inte kan påverka kan vara 

miljöföroreningar (Cooney et al., 2013). 

Beroende av stöd 

När sjukdomen KOL försvårar för personer att klara av dagliga aktiviteter på grund 

av ovanstående resultat behöver de stöd från anhöriga, vård- & omsorgspersonal, 

m.fl. 

Anhöriga 

Deltagarna i studierna kände ett behov av att stöttas av sina anhöriga för att hantera 

och uppfylla olika behov i vardagen och att det stödet ökade deras självkänsla och 

självständighet (Barnett, 2005, Ek et al., 2011, Fraser et al., 2006, Gabriel et al., 2014, 



 
 

Sossai et al., 2011, Strang et al., 2014). När det saknades hjälpmedel behövdes de 

anhörigas stöd (Ek et al., 2011). Förhållanden kom under press när anhöriga försökte 

stötta deltagarna för att motverka depression och isolation, stödet förändrade 

dynamiken i förhållandet. Deltagarna talade dock om en trygghet av att ha sina 

familjemedlemmar och anhöriga nära. De kunde se när deras fysiska styrka 

försämrades. De skulle vara ett stöd som direkt visste vad som var nödvändigt att få 

hjälp med (Ellison et al., 2012).  En deltagare beskrev att det inte alltid är positivt 

med att vara på större familjeträffar när familjemedlemmar inte alltid förstår 

konceptet av sjukdomen. Deltagaren beskrev det som att de anhöriga inte kan hjälpa 

honom utan i slutändan måste han hantera det själv. Även om vissa deltagare 

upplevde svårigheter med anhörigas stöd fann de flesta stödet viktigt för att utöka 

deras fulla fysiska och psykologiska potential och skapa kontroll. Deltagarna kände 

att de behövde spela ett spel för att bli ”normalt” behandlade med sin lungsjukdom 

(Fraser et al., 2006).  

Hjälpmedel 

Att man hade en fullgod behandling var för många deltagare viktigt, framförallt en 

syrgasbehandling som var väl fungerande. Det skapade ett stort stöd och trygghet (Ek 

et al., 2011). Behandlingen krävde viss planering när syrgasens omfång och tillgång 

var begränsad (Ek and Ternestedt, 2008, Fraser et al., 2006). Även fast behandlingen 

med syrgas upplevdes tung till en början var det något man senare ansåg var positivt 

(Robinson, 2005). I en av studierna pratade deltagarna om att utan deras 

syrgasbehandling skulle deras livsvillkor försämras och deras livslängd förkortas 

markant (Sossai et al., 2011). Att man använde sig av andra hjälpmedel var också till 

stor hjälp, som till exempel en rullstol för att ta sig fram lättare, dock med hjälp av 

andra (Ek et al., 2011). 

Information och hantering 

För att förstå och hantera sin sjukdom behöver personer med KOL information och 

undervisning. Hur tillgången till information såg ut var mycket olika. Även de olika 

strategier som fanns för att hantera sjukdomen var personbundna.  

Undervisning och information 

Informationen kring sjukdomen var viktig för många deltagare och kunde skapa ett 

stöd genom förståelse för sjukdomen och dess begräsningar.  (Ek et al., 2011, 

Robinson, 2005, Sossai et al., 2011). Sjukdomen kräver en ständig planering och 



 
 

information var till hjälp (Robinson, 2005, Sossai et al., 2011). Den information som 

gavs till deltagarna var ofta begränsad på grund av de begränsningar som sjukdomen 

skapade. Deltagarna kände ofta att de lämnade läkare och andra professioner inom 

vården med obesvarade frågor (Ek et al., 2011). I en studie sa deltagarna att de alltid 

ville veta prognosen, om de fick öppen och ärlig information kunde de hantera 

sjukdomen bättre, medan de som inte fick information var frustrerade och arga 

(Robinson, 2005). Även om många deltagare både fick information kring sjukdomen 

och att rökning oftast var orsaken, fortsatte många trots det att röka. De uttryckte sig 

som att det var svårt att sätta in kunskaper om rökning i relation till deras beteende 

(Robinson, 2005). Vissa deltagare fann information på olika webbplatser (Ek et al., 

2011, Sossai et al., 2011). I studien av Sossai et al. (2011) var en deltagare övertygad 

om att sjukdomen berodde på genetiska faktorer och sökte därför mycket på internet. 

Sökande för att finna defensiva förklaringar till KOL som t.ex. ärftlighet, ko-

morbiditet eller exponering i arbetet fanns också (Halding et al., 2011). I en annan 

studie letades det också efter andra förklaringar till KOL förutom rökning för att 

lättare kunna hantera negativa känslor (Halding et al., 2011). Ibland sökte deltagare 

däremot inte information eftersom det fanns en rädsla för att inte bli tagen på allvar 

(Strang et al., 2014).  

En studie visade på ouppnådda behov och att det var svårt för deltagarna att förklara 

vilka de otillfredsställda behoven är. Erbjudande om emotionellt stöd möttes med 

ambivalens och avvisades när många ansåg att KOL är självförvållat. Att det till och 

med skulle vara rättfärdigat att de själva orsakat sjukdomen och således menade de 

att det inte fanns någon hjälp att få (Ellison et al., 2012). 

Hantering och strategier 

För att kunna hantera sjukdomen arbetade många deltagare fram olika strategier för 

att hjälpa dem i deras vardag. Detta var nästan ett krav enligt deltagarnas erfarenhet.  

Det kunde handla om att sluta göra aktiviteter som skapade andnöd eller att 

modifiera sin närmiljö till sin fördel, samt att ständigt planera allt i förväg (Cooney et 

al., 2013, Fraser et al., 2006, Gullick and Stainton, 2008). Vid trötthet krävdes alltid 

ett visst planerande för att kunna slutföra olika aktiviteter, att kunna hushålla med 

energi och använda den rätt (Stridsman et al., 2014). Att kunna fullända en 

hushållsrutin även om den var modifierad på grund av sjukdomen gav en känsla av 

kontroll (Fraser et al., 2006). En av deltagarna i studien delade upp sina uppgifter 



 
 

och gjorde dem under flera tillfällen under en dag. Hen ville vara delaktig i de dagliga 

sysslorna men på sitt eget vis (Fraser et al., 2006). En annan deltagare placerade ut 

stolar på logiska ställen för naturlig vila (Cooney et al., 2013). Alla fysiska aktiviteter 

behövde egna strategier och såg väldigt olika ut mellan deltagarna (Sossai et al., 

2011).  

Uppkomsten av strategier uppenbarades tydligt hos deltagare som fått information 

om hur de ska hantera sina symtom. Var deltagarna bra informerade visste de hur de 

skulle kunna göra saker bättre (Cooney et al., 2013). Deltagarna utvecklade strategier 

som medveten kroppskontroll för att möjliggöra maximal rörelse inom gränserna för 

andnöden (Gullick and Stainton, 2008). Vissa deltagare valde att inte prata om sin 

sjukdom och dess symtom för att kunna hantera den. Speciellt de som valde att 

fortsätta röka dolde sina symtom då det var lättare att bli beskylld för dessa om man 

rökte (Halding et al., 2011).  

Många deltagare ville finna sin egen väg för att hantera sina symtom, speciellt när det 

handlade om positivt tänkande, alltså motstå saker som fick dem att må dåligt. Det 

var inte alltid bra eftersom det kunde skapa barriärer mot att söka vård. Deltagare 

som deltagit i lungrehabilitering såg det som positivt därför att de kunde finna stöd, 

nya hanteringsstrategier och få information av andra som var i liknande situation 

(Ellison et al., 2012).  Vissa deltagare fann stöd genom att tänka att det alltid fanns 

någon annan som hade det värre (Gabriel et al., 2014). De skapade också 

problemlösande strategier genom att upprätthålla en hälsosam livsstil (Gabriel et al., 

2014, Sossai et al., 2011).  

Att lära sig leva med KOL involverar att skapa kontroll över fysiska förluster och även 

den känslomässiga responsen från dessa förluster. En känsla var förnekelse som 

enligt en deltagare spelade en nyckelroll i att skapa kontroll tidigt i lungsjukdomen 

(Fraser et al., 2006). 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med 

KOL och resultatet visade på ett flertal olika erfarenheter och kan tolkas som ett 

lidande. 



 
 

Resultatdiskussion 

Att inte få luft 

Resultatet visade att andnöd tar stor plats hos dem som levde med KOL, vilket enligt 

studien av Holmes and Scullion (2015) är det symtom som påverkar mest och den 

största orsaken till varför man söker vård. Precis som resultatet visade finns det 

många likheter i studien av Lowey et al. (2013) där beskriver de att deltagarnas 

andnöd påverkade hela vardagen och att det som tidigare hade varit möjligt att göra 

nu var omöjligt. Deltagarna beskrev andnöden som det svåraste av symtom eftersom 

de inte kunde få luft. Det var mycket skrämmande med andnöd och kunde skapa oro 

och ångest. Deltagarna lärde sig efter ett tag att leva med sin andnöd och att känna 

igen vid vilka lägen som det var mer akut. På grund av sin andnöd och trötthet tog det 

längre tid att utföra dagliga aktiviteter som att klä på sig och tvätta av sig. Studien 

gjord av Giacomini et al. (2012) visar i likhet med resultatet att ett ”normalt” liv är 

svårt att uppnå när man lever med begränsningar av sin andning och inte får luft. 

Även beskriver de att trötthet skapar svårigheter i det vardagliga livet. Vidare nämner 

Giacomoni et al. (2012) i likhet med resultatet att andnöden skapade tankar om en 

kommande död, vilket ofta ledde till svår rädsla och ångest inför framtiden.  

När man inte får luft visade resultatet att många upplever ångest i samband med 

andnöden. Enligt studien av Holmes and Scullion (2015) var det vanligt 

förekommande med ångest hos personer som lever med KOL vilket även många 

deltagare i resultatet upplevde. Det uppstod en mångfald av barriärer, inte enbart på 

grund av trötthet utan även symtom som andnöd. Enligt studien av Giacomini et al. 

(2012) har de funnit samma barriärer vilka kunde ses i resultatet av denna studie. 

Förändrad livssituation 

Resultatet visade i likhet med studier av Giacomini et al. (2012) samt Lowey et al. 

(2013) att stora delar av livet förändras på grund av KOL. Det kan vara t.ex. 

personlighets, - vardags, - eller levnadsförändringar. Det är många aspekter av en 

persons liv som berörs. I resultatet framkom det att flera deltagare till slut förlorade 

sin förmåga att arbeta och ta hand om hem och hushåll. I studien av Giacomini et al. 

(2012) visar de på samma resultat som denna studie kommit fram till; att till en 

början kan arbetet anpassas men det kommer till slut en dag när det inte längre är 

möjligt. Vidare beskriver de att känslor av sorg och misslyckande då kan infinna sig.  

De beskriver vidare att förmågan att vistas i olika miljöer, t.ex. utomhus, kan bli 



 
 

väldigt betungande eftersom det kan påverka andningen. Känslor av skam inför att 

visa sina symtom för andra och inte vara densamme som innan sjukdomen var också 

vanligt. Även det faktum att inte längre ha möjlighet att uppfylla sin tidigare roll 

inom familjen var i likhet med resultatet i denna studie något som Giacomini et al. 

(2012) beskrev. Lowey et al. (2013) beskriver i likhet med resultatet att en kronisk 

sjukdom påverkar de drabbade olika, men deltagarna kunde fortfarande skåda en 

framtid. Deltagarna kunde alltså fortfarande uppleva mening och känna god 

livskvalité. 

Det framkom av litteraturstudien att det finns skillnader mellan männen respektive 

kvinnorna som deltog i studierna. Skillnaden var att männen, till skillnad från 

kvinnorna, hade större svårigheter att be om hjälp från anhöriga i samband med att 

sjukdomen försämrades. Orsaker till att männen upplevde det svårare kan bero på 

aspekter så som genus, klass, ålder eller den samhällsstruktur där studierna utfördes. 

Männen beskrev sig som en nyckelfigur i familjen och de hade även sin manliga roll 

att leva upp till. På grund av KOL kunde de inte längre uppfylla de krav som 

samhället krävde av en man. Detta förändrade deras självbild. Genus handlar om 

konstruktioner av kön och relationer mellan kvinnor och män i sociala strukturer av 

makt och hierarkier (Hovelius, 2004). 

Beroende av stöd 

I resultatet framkom det att stödet från familj och närstående var betydelsefullt men 

hade både negativa och positiva sidor. I studien av Giacomini et al. (2012) framkom 

det även att stödet var betydande för ett välmående hos dem som har KOL. En annan 

studie av Jowsey et al. (2014) visade i likhet med resultatet att anhörigas stöd inte 

alltid är positivt eftersom det kan komma i form av ett överbeskyddande beteende 

hos dem som ger stödet. Det framkom även i resultatet att förmågan att uppnå en 

fungerande vardag kunde uppnås med olika hjälpmedel. I studien av Giacomini et al. 

(2012) styrker de att behovet av hjälpmedel som stödanordningar och mediciner är 

vitalt. Vidare talar Giacomini et al. (2012) om att stöd från anhöriga och andra 

hjälpmedel ofta blir oundvikliga under senare stadier av sjukdomen.  

Resultatet visade att deltagare som fick syrgas behövde en period av invänjning men 

att de till slut finner stor trygghet i behandlingen. I studien av Lowey et al. (2013) 

upplevde många syrgasen som ett nödvändigt ont och den möttes med motstånd i 

början, men senare fann de trygghet i behandlingen. När information kring 



 
 

behandlingsmetoder av sjukdomar är bristande kan det leda till minskad 

mottaglighet av behandling. Personer med KOL behöver ett stöd från vården som ofta 

saknas vilket studien av Giacomini et al. (2012) beskriver. De säger vidare att stödet 

ofta saknas på grund av bristande empati och aktivt lyssnande, även detta kunde 

återfinnas i resultatet.  

Information och hantering 

Förmågan att hantera sjukdomen varierade mellan olika personer, med olika 

strategier och tillvägagångssätt. I likhet med studien av Giacomini et al. (2012) fann 

man att de som levde med KOL hade personliga strategier för att hantera sjukdomen. 

Över tid blir de experter på sin egen sjukdom. I resultatet framkom även positivt 

tänkande som något basalt i hanteringen av sjukdom men likaså ständig 

informationssökning kring sjukdomen. Studien av Jowsey et al. visade som resultatet 

vikten av självständighet och försöken att upprätthålla den. Att information är viktigt 

framkommer dels i resultatet och kan styrkas genom studien av Dignani (2015) som 

visade att genom ökad information kring sjukdomen kan man förebygga 

excacerbationer och förbättra symtombördan. Precis som resultatet visade beskriver 

Giacomini et al. (2012) att förmågan att se och planera för en framtid var svårt men 

inte omöjligt. Det handlade till stor del om vilka strategier för hantering och 

information kring sjukdomen personen hade vid framtidstänkandet.  När sjukdomen 

KOL påverkar en stor del av livet väcker det många frågor som den drabbade vill ha 

besvarade. Enligt studien av Lindgren et al. (2014) kan enbart diagnosticeringen av 

KOL kännas överväldigande och främmande. 

Något som framkom av denna studie var att tillgången till information är bristande 

på grund av symtombördan. Detta kan styrkas av studien av Giacomini et al. (2012) 

som beskriver att samma orsaker som skapar isolering hos KOL patienter försvårar 

tillgången till vård och omsorg, vilka kan förmedla information. Det borde bedrivas 

mer undervisning av personer som lever med KOL i hemmiljö för att undvika att de 

går miste om vital information kring sin sjukdom.  

Lidande – teoretisk referensram 

Författaren har under litteraturstudien tolkat resultatet med hjälp av Katie Eriksson, 

en omvårdnadsteoretiker. Hennes teori beskrivs i boken ”Möten med lidande” från 

1993 och grundar sig i ett arbete om lidande och vårdande samt hälsa kring lidande. 

Enligt Ericsson (1993) är lidande på samma sätt som hälsa en självklar del av livet 



 
 

och därigenom är de också förenliga med varandra. Motsatsen till lidande är lusten, 

det är en orsak till varför det kan finnas både glädje och njutning i lidandet. Vidare 

kan inte lidandet i sig definieras, utan kan endast ha vissa utmärkande tecken. 

Lidandet i sig har inte heller någon mening, det är istället människan som tillskriver 

det mening genom att försona sig med sitt lidande. Samtidigt kan det beskrivas som 

ett döende, att dö bort från någonting, men lidande kan också leda till nya 

erfarenheter. Vidare kan det uppkomma en uppfattning av ensamhet och i lidandet 

vill människan finna gemenskap. När man lider är känslan av att vara omsluten i ett 

drama vanlig och man vill i mötet med en medaktör bekräfta sitt lidande i en naturlig 

form.  

Författaren menar att de människor som lever med KOL varje dag erfar ett stort 

lidande och även om lidandet kan vara otydligt i början av sjukdomsförloppet blir det 

mot slutet en stor börda. Inom människans natur ingår det att kunna tillgodose sina 

grundläggande behov, lidandet i sig innebär då att man inte är fullkomlig som 

människa om man saknar förmågan att göra just detta (Eriksson, 1993). Resultatet 

visade att deltagarna hade stora förluster och en saknad efter det som de tidigare 

haft. De skuldbelade ofta sig själva för att ha förorsakat det nuvarande lidandet. När 

en människa inte längre kan ta hand om sina behov hör det till hennes rätt att någon i 

hennes omgivning hjälper, ser dessa behov och ingriper utan att man behöver be om 

någon hjälp (Eriksson and Lindström, 1993).  

Sjukdomen KOL finns i flera dimensioner av en människas liv på samma sätt som 

Eriksson (1993) beskriver det; ” Lidande förefaller som ett universum – en oändlig 

mångfald som trots allt har ett sammanhang”. När man lider är det en kamp, precis 

som den kamp som man ser hos dem som kämpar med den stora symtombördan av 

att leva med KOL. Lidandet själv har inget eget språk men det kan fortfarande 

uppfattas genom vissa uttrycksformer som bland annat vårt medlidande (Eriksson 

and Lindström, 1993). 

Personer som lever med KOL bryts sakta men säkert ner av sin sjukdom och det är en 

väsentlig del av deras lidande. Eriksson (1993) lyfter fram att lidande bryter ner 

människans värdighet och är i den definitionen ovärdigt människan. När någon lider 

kan den känna sig kränkt och det kan få personer att undvika att prata om sitt 

lidande. Precis som många personer med KOL som väljer att dölja sin sjukdom och 

isolerar sig från omvärlden. Vidare menar Eriksson (1993) att lidandet i det exemplet 



 
 

kan mångdubblas, det är inte bara en sorg och ett lidande över sjukdomen, utan även 

den självpåtagna isolationen blir i sin tur en egen grund för sorg och lidande. 

Författaren hävdar att som sjuksköterska kan man vara ett stöd och dela en annan 

människas lidande. För att göra det måste man gå försiktigt fram och bekräfta 

värdigheten som människa hos personen som lider cf. Eriksson (1993). En 

sjuksköterska/vårdare kan lindra personers lidande genom att ha ett stort 

engagemang, närvaro samt utrycka intresse. En sjuksköterska/vårdare ska ha som 

mål och sträva mot att visa medmänsklighet, att skapa trygghet, hopp, och att se över 

personers behov och önskningar. För att lindra lidande bör man använda befintliga 

medicinska medel och omsorgsfull vård något som även Eriksson(1993) lyfter fram.  

Metoddiskussion 

Författaren gjorde litteraturstudien för att undersöka och belysa erfarenheter hos 

personer som lever med KOL. För att lättare kunna förstå erfarenheter hos personer 

med KOL valdes enbart kvalitativa artiklar. Detta för att enklare kunna besvara syftet 

med studien. Kvalitativ forskning lämpar sig bättre eftersom denna belyser och 

beskriver personers egna känslor och upplevelser cf. Olsson & Sörensen (2011b). För 

att också bilda sig en uppfattning om det aktuella forskningsfältet ville författaren 

använda en stor omfattning befintligt material. Detta för att veta vad som fattas och 

behöver forskas om cf. Olsson & Sörensen (2011c). 

För att finna artiklar till studien utfördes en databassökning i databaserna CINAHL, 

Pubmed och Amed. Söktermer valdes av författaren som svarade mot syftet. Till en 

början var det svårt att finna rätt sökord eftersom syftet med studien omarbetades 

flertal gånger. När väl syftet hade fastslagits gav valda söktermer bra sökresultat med 

få antal sökträffar. För att skapa bredd i sökningen användes AND och OR för att få 

fler sökresultat, men då författaren var ovan vid databassökningar användes, bland 

annat, inte trunkering för ytterligare breddning i sökningarna. Även om sökningarna 

gav bra resultat med en mångfald av artiklar hade möjligen trunkering kunnat vara 

till god hjälp vid en utökning av sökresultatet cf. Östlundh (2012).  Även stöd fanns 

med hjälp av MESH termer och ett experimenterande av dessa för att hitta artiklar 

som svarade på syftet. Begränsningar som gjordes i sökningarna var att artiklarna 

skulle ha abstract available och att de skulle vara peer reviewed samt vara 

publicerade mellan 2005-2015. Inga övriga begräsningar på stadier som t.ex. stadium 

av sjukdomen KOL, ålder eller kön gjordes för att få en bredare bild av deras 



 
 

erfarenheter och för att det försvårade sökresultatets omfång markant. I artikeln som 

även hade anhörigberättelser valdes enbart patientberättelserna, artikeln i sig var 

uppdelad mellan anhöriga och patienter i resultatet. Det gick tydligt att urskilja vilket 

resultat som var för anhöriga och patienter. 

 Artiklar som uppkommer när man begränsar med peer reviewed visar endast att 

tidskriften är vetenskaplig men inte att själva artikeln i sig är vetenskaplig. Ytterligare 

granskning av de olika tidskrifterna utfördes för att försäkra sig om 

vetenskapligheten cf. Östlund (2012). Författaren vill också försäkra sig om att enbart 

använda sig av aktuella artiklar vilket skulle leda till en bättre litteraturstudie cf. 

Segesten (2012). 

Artiklar som författaren fann hade en stor bredd av erfarenheter hos personer som 

lever med KOL och därefter gjordes en god sortering av artiklar. Vid analysen 

kvarstod fjorton artiklar där alla var skrivna på engelska. Eftersom engelska inte är 

författarens modersmål har han tagit det i beaktning när han tolkat och analyserat 

materialet. Även om översättning samt sammanfattning av allt material utformats 

finns det alltid risk för feltolkningar cf Friberg (2012b). 

Inom de valda artiklarna i resultatet var deltagarantalet olika. Beroende på hur 

många deltagare man har inom en studie påverkar det analysarbetet samt 

resultatpresentationen. När man gör en kvalitativ studie vill man ha en god variation 

om det fenomen man vill utforska med studien. Genom eventuella avhopp från 

urvalet i en kvalitativ studie kan man förlora variationen av deltagarnas berättelser. 

Det är ofta ett strategiskt urval av deltagare, precis som i studierna som har 

analyserats i denna litteraturstudie cf. Henricsson & Billhult (2012). 

Alla artiklar som inkluderats i studien har ursprung i länder där vården av personer 

med KOL liknar den svenska. Detta var ett aktivt val av författaren för att lättare 

finna artiklar samt att se om vården är liknade som den svenska och om personer 

som lever med KOL har liknade erfarenhet av sjukdomen även i andra länder. En 

tanke var att länder med liknande ekonomi och samhällsstruktur skulle inkluderas.  

Forskningsetisk diskussion 

Då författaren valde att göra en litteraturstudie där kvalitativ forskning skulle 

analyseras fanns det som mål att de inkluderade artiklarna skulle vara etiskt 

granskade. Samt att det skulle finnas en etisk värdegrund hos författaren som gjort 



 
 

de inkluderande studierna. Vid en litteraturstudie var författaren beroende av redan 

existerande forskning vilket ledde till att vikt lades vid att etisk medvetenhet skulle 

finnas för att bevara autonomi och integritet hos deltagarna i studierna. När man 

jobbar med humanforskning finns det lagar som finns för att skydda den enskilda 

individen och respektera människovärdet (SFS 2003:460, 2003). Det var viktigt att 

personer i studierna inte utsattes för fara, skada samt att deras autonomi bevarades 

och att alla deltagare behandlades lika cf. Olsson & Sörensen (2011a). 

Det etiska resonemanget som hade varit önskvärt att finna var ofta bristfälligt och 

hade gärna fått vara längre. Även här är det värt att nämna att feltolkningar kan 

påverka resultatet vilket är viktigt att beakta när man sammanställer annan 

forskning. Det fanns inga färdiga översättningar av artiklarna som valdes i studien 

och den översättning som gjordes var av författaren själv. Författaren har själv inte 

engelska som modersmål och detta kan leda till att man lägger till feltolkningar och 

egna värderingar när man översätter studierna cf. Kjellström (2012). Eftersom 

författaren är själv har feltolkningar försökts undvikas genom att allt material 

genomgåtts ett flertal gånger. Det hade uppskattats om en diskussion med en 

eventuell medförfattare varit möjlig, vilket också hade kunnat minimera risken för 

eventuella feltolkningar. Förförståelsen har också betydelse för tolkningen av 

materialet (Thurén, 2007). 

Konklusion 

Denna litteraturstudie har gett insikten att KOL påverkar personers liv i en stor 

dimension av symtom och det bidrar till att stödet som behövs blir enormt. Det 

vanligaste problemet för personer som lever med KOL är andfåddhet, isoleringen och 

tillgången till information.  Idag finns det fortfarande behov av mer forskning för att 

skapa utökade möjligheter. Forskning inriktat på att identifiera vilka behoven är 

genom en enkätstudie och senare en intervjustudie för att arbeta fram en webbaserad 

utbildningsplattform anpassad efter KOL patienters olika behov. Detta är ett förslag 

för att nå ut med information till dem som inte kan lämna sina hem. Förhoppningsvis 

kan en sådan studie bidra till bättre livskvalité och ökad trygghet. Symtomen för 

sjukdomen kan upplevas som ett lidande och det är vanligt att personer med KOL vill 

dölja sina symtom och isolera sig från omvärlden. När det sker blir det svårt att få 

fullgott stöd och hjälp.  



 
 

Hälso- och sjukvård har en stor påverkan på personer som lever med KOL. I ett möte 

med personal inom vården behövs rätt kompetens och rätt kunskap om en sjukdom. 

Insikt om erfarenheter om den som mottar vård kan hjälpa till att lindra lidande och 

minska känslor av skam eller skuld. Grundutbildningen för sjuksköterskor har brister 

inom undervisningen av erfarenheter av att leva med lungsjukdomar och av den 

anledningen kan det vara av vikt att upplysa elever om erfarenheter av bland annat 

KOL och relevanta omvårdnadsåtgärder.  

Författaren anser att denna litteraturstudie kan vara ett stöd i vårdandet av personer 

med KOL. I framtiden beräknas det som tidigare nämnt att KOL kommer vara den 

tredje dödsorsaken i världen och därför är denna litteraturstudie aktuell. Den kan 

vara ett redskap i bemötandet, då man har en överblick av de vanligaste besvären vid 

KOL. Den kan även förändra förhållningssättet hos vårdgivare och ge en tryggare och 

mer rättvis vård. Författaren anser att alla bör ha rätt till en trygg vård med ett gott 

bemötande, vilket kan ses som grunden i ett gott vårdande. 
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Bilaga 1: Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 Databaser CINAHL Psychinfo Pubmed Amed 

Sökord      

Kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom 

 "chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease" or 
"copd"  

"chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease" or 
"copd" 

"chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease" or 
"copd" 

"chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease" or 
"copd" 

Upplevelse  "experience" "experience" "experience" "experience" 

Sammanhang  “coherence” - “coherence” - 

Livskvalité  "life quality" 
OR "quality 
of life" 

- "life quality" 
OR "quality 
of life" 

- 

Leva  “living with” “living with” “living with” - 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/:


  

 

Bilaga 2: Tabell 2: Sököversikt 

 
Datum Sökning Databas Begränsningar Sökresultat Första val 

utifrån 
rubrik 

Lästa 
abstract  

Första urval  Andra urval 

2015-11-03 "chronic obstructive 
pulmonary disease" or 

"copd" AND 

"experience" AND "life 
quality" or "quality of 
life" 
 

CINAHL Peer reviewed 
 
2005-2015 
 
Abstract available 

50  32 25 13 4**(4) 

2015-11-03 "chronic obstructive 
pulmonary disease" or 

"copd" AND 
“coherence” 

CINAHL Peer reviewed 
 
2005-2015 
 
Abstract available 

6 2*(2) 2 1 0**(4) 

2015-11-03 "chronic obstructive 
pulmonary disease" or 
"copd" and “living 
with” and 
“experience” 

CINAHL Peer reviewed 
 
2005-2015 
 
Abstract available 

48 29*(5) 22 11 0**(4) 

2015-11-03 "chronic obstructive 

pulmonary disease" or 
"copd" and “living 
with” and 
“experience” 

PsycInfo 2005-2015 
 
Peer reviewed 

27 10*(4) 10 5 0 

2015-11-03 "chronic obstructive 

pulmonary disease" or 

"copd" and 
“experience” 

Amed 2005-2015 
 
Abstract available 

36 10*(5) 8 6 1**(1) 



  

Datum 
 

Sökning Databas Begränsningar Sökresultat Första val 
utifrån 
rubrik 

Lästa 
abstract 

Första urval  Andra urval 

2015-11-11 ("chronic obstructive 
pulmonary disease" 

OR "copd") AND 
"experience" AND 

("life quality" OR 
"quality of life") 

Pubmed 2005-2015 
 
Nursing journal 
 
Abstract available 

18 6*(3) 6 6 3**(3) 

2015-11-11 ("chronic obstructive 
pulmonary disease" or 
"copd") AND 
“coherence” 
 

Pubmed Abstrakt, 2005-2015 35 0 0 0 0 

2015-11-11 ("chronic obstructive 

pulmonary disease" 
OR "copd") AND 
“living with” AND 

“experience” 

Pubmed Abstrakt 
2005-2015 

40 14*(10) 12 10 6**(5) 

Summa:    262 103*(28) 85 52 14 

 

* Redan lästa abstract 

** Valda artiklar för analysen 

Första urval: Lästa artiklar  

Andra urval: Valda artiklar för analys 

( ): Dubletter



  

Bilaga 3: SBU Kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik- patientupplevelser.

  



  



  

Bilaga 4: Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 

 

Författare & 
Titel & Land 
& Databas: 

Tidning 
& År: 

Syfte: Urval & Metod: Resultat: Kvalit
et: 

 

Barnett, M 

“Chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease: a 
phenomenolo
gical study of 

patients' 
experience”. 

United 
Kingdom 

CINAHL 

 

Journal of 
Clinical 

Nursing 
14, 805–
812 

2012 

 
Syftet med 
denna studie 
är att 

undersöka 
upplevelsen 
av att leva 
med kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom 
genom att 

undersöka ett 
subjektivt 
fenomen som 
beskrivs 

av patienten. 
 

 
Metod: Fenomenologisk ansats 
 
Deltagare: 16 stycken blev tillfrågade och 10 stycken valde att delta i 

studien.  
 
Inklusionskritierier: mild eller grav KOL med inga andra 
identifierbara sjukdomstillstånd 
 
Exklusionskriterier: Deltagare med mild KOL eller andra 
sjukdomstillstånd valdes bort och även deltagare med annan etnisk 

eller kulturell bakgrund. Deltagare med stora familjer valdes också bort. 
 
Urval: 16 deltagare valdes från en lungklinik med mild eller grav KOL 
med inga andra identifierbara sjukdomstillstånd 

 
Datainsamling:  

Data samlades in med hjälp av ostrukturerade intervjuer.  
 
Intervjuerna spelades in och tog plats i patienternas hem.   
 
Analys: En metod utformad av Diekelmann et al. (1989) användes för 
att analysera data i 7 steg. 1. Läs alla transkriptioner, 2. Skriv 
summeringar och koda teman, 3. Analysera trankriptioner i grupp, 4. 

Återgå till transkriptioner eller deltagare för att klargöra. 5. Jämför 
texter för att identifiera och beskriva gemensamma metoder och 
gemensamma betydelser, 6. Identifiera konstitutiva mönster som 

länkar teman och 7. Framkalla reaktioner och ett slutgiltigt förslag från 
en kollega bekant med innehållet och metoden av studien.  
 
 

 

Datan gav en god bild 
av patienternas 

erfarenhet av KOL:s 
inverkan på det dagliga 
livet. Andfåddhet var 
det symtom som visade 
sig tydligast i studien. 
Deltagarna beskrev 

också att de kände sig 
trötta och frustrerade 
samt att det förlorade 
sin förmåga till sociala 
aktiviteter. Upplevelsen 

av att förlora sin roll 
inom familjen kunde 

också ses. Resultatet 
gav en bra inblick i hur 
patienter hanterar sin 
sjukdom i det dagliga 
livet.  

a
Hög 



  

Författare & 
Titel & Land: 

Tidning 
& År: 

Syfte: Urval & Metod: Resultat: Kvalitet: 

 

Cooney, A 

Mee, L 

Casey, D 

Murphy, K 

Kirwan, C 

Burke, E 

Conway, Y 

Healy, D 

Mooney, B 

Murphy, J 

“Life with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: 

Striving for 

“controlled 

co‐
existence””. 

United 

Kingdom 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

2013 

 

Att förstå 
betydelsen av 
kronisk 
obstruktiv 

lungsjukdom 
(KOL) för 

personer med 
sjukdomen 
och deras 
reaktioner på 
sjukdomen. 

 
Metod: Strauss Grundad teori-design (GT) användes för att 

fokusera på hur människor reagerar och beter sig på de problem 
de ställs inför. Kvalitativ design.  
 
Deltagare: 26 deltagare rekryterades från allmän praktik. 15 

män respektive 11 kvinnor med åldrar mellan 49-86 år. 
 

Bortfall: Nämndes inte. 
 
Inklusionskritierier: Deltagarna skulle bo i landsbygd eller 
stadsmiljö och vara patienter på små eller stora kliniker och män 
och kvinnor.  
 
Exklusionskriterier: Nämndes inte. 

 
Urval: Valdes från små och stora kliniker i landsbygd och 

stadsmiljö.  
 
Datainsamling: Semi strukturerade intervjuer. Tidiga intervjuer 
fokuserade på vardagligt leverne med KOL. Senare intervjuer 
blev mer fördjupade och fokuserade.  

 
Analys: En ständigt jämförande teknik användes för analys av 
datan. Koder kopplades till upplevelser, handlingar, tankar, 
känslor och händelser som relaterades till det dagliga livet. 
Memos och diagram var som stöd för relationen mellan 
kategorierna. Huvudkategorin samexistens med KOL blev 

huvudkategorin.  
 

 

Teorin om samexistens med 
KOL genererades från 
insamlad data. Teorin 
förklarar den känsliga 

balansen människor med KOL 
måste hålla mellan att 

´samexistera med KOL´ och 
´kontrollerad samexistens´ 
där kontrollerad samexistens 
möjliggör för personen att ha 
en känsla av kontroll och 
kunna leva sitt liv till det 
optimala. Det är en ömtålig 

balans och oförutsägbarheten 
med KOL kan orsaka att 

personen hamnar i 
´ansträngd samexistens´ och 
´okontrollerad samexistens´. 

Hög 



  

 

Författare & 
Titel & Land: 

Tidning 
& År: 

Syfte: Urval & Metod: Resultat: Kval
itet: 

 

Ek, K. 

Ternestedt, B. 

“Living with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease at the 

end of life: a 

phenomenologic

al study”. 

Sverige 

 

Journal 

of 

Advance

d 

Nursing 

2008 

 

Att beskriva 
grundläggand

e erfarenheter 

av att leva 
med svår 
kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom 
(KOL) under 

den palliativa 
fasen av 
sjukdomen. 

 

Metod: Kvalitativ metod 

 
Deltagare: 8 Deltagare deltog i studien. 5 kvinnor och 3 män. 
Ålder: 48-79 år. 
 

Inkusionskritierier: 
Sjukdomen KOL skulle vara i ett palliativt stadium. 

Syrgasbehandling som markör för palliativt stadium. Tillräckligt 
”friska” för att delta i intervjuer. Tala svenska och förstå 
språket.  
 
Exklusionskriterier: Inte talade svenska, var för ”sjuk” för att 
delta.  
 

Urval: Deltagarna valdes från två olika lungkliniker i Sverige 
som behandlade patienterna. 
 

Datainsamling: Data samlades in med hjälp av intervjuer 
under två månaders tid 2003. & av 8 intervjuer skedde i 
deltagarnas hem medan 2 st. tog plats på sjukhuset. 5 st. 
öppna frågor användes för att svara på huvudfrågan ”Hur är det 

att leva med KOL?” Intervjuerna spelades in och varade 20-90 
min.  
 
Analys: Skedde i 5 steg med hjälp av en modell av Giorgi och 
Giorgi. 1. Intervjuaren läste intervjuerna. 2. Texten delades in i 
meningsenheter, 3. Meningsenheterna transformerades i två 

steg, 4. Liknande drag av erfarenheter skapade fem 

beståndsdelar, 5. Integrationen av beståndsdelarna skapade en 
gemensam struktur för levd erfarenhet av KOL.  

 
 

 

Vardagen för personer med 
KOL påverkas på flera olika 

sätt. Patienterna beskrev hur 
deras fysiska begränsningar 

tvingade dem att avstå från 
meningsfulla aktiviteter i det 
dagliga livet och ledde till social 
isolering. Vardagliga känslor 

vacklade mellan att visa livet 
som meningsfullt och 
meningslöst. En känsla av 
delaktighet och tron att livet 
var meningsfullt gav individen 
energi och viljan att fortsätta 
leva och att föreställa sig en 

framtid. 

 

h

Hög 



  

Författare & 
Titel & Land: 

Tidning 
& År: 

Syfte: Urval & Metod: Resultat: Kvalitet: 

 

Ek, K 

Blom, E 
Andershed, B 
Ternestedt, B 

 
“Struggling 

to retain 

living space: 

Patients’ 

stories about 

living with 

advanced 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease”. 

United 

Kingdom 

 

Journal 

of 

Advance

d 

Nursing 

 
Syftet med 
studien är att 
studera 
upplevelsen 
av att leva 

med 
avancerad 

kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom 
och långsiktig 
syrgasbehandl
ing när de bor 

ensam. 

 
Metod: Kvalitativ metod.  
 
Deltagare: 4 deltagare deltog i studien. 3 kvinnor och 1 man. 
Ålder: 69-74år. 
 

Inklusionskritierier: Ensamboende, KOL som primär diagnos. 

Tala svenska.  
 
Exklusionskriterier: Inga nämnda.  
 
Urval: Deltagarna rekryterades från en lung- specialist klinik i 
centrala Sverige. Deltagarna bjöds in till studien via brev.   

 
Datainsamling: Utfördes genom flera intervjuer med varje 
deltagare. 4-5 intervjuer utfördes på varje deltagare. Slutgiltig 
data blev 17 intervjuer, 15 telefonsamtal samt flertal övriga 
anteckningar.  

 

Analys:   
Analysen bestod av tre steg: den naiva läsningen, 
strukturanalys och omfattande förståelse. 
 

 

Analysen visade på två 

huvudteman samt fem 
underteman. Första huvudtemat, 
Att vara underordnad den sjuka 

kroppen, med det menas att 
kroppen, hjälpmedel och anförtro 
sig själv i andras händer både kan 

förminska och utsträcka ens 
boyta. Det andra huvudtemat var, 
Bevara viktiga delar av 
identiteten,   
omfattar både kampen för att 
bibehålla självbilden och 
medvetenheten om ens egen död. 

d
Hög 



  

 

Författare 
& Titel & 
Land: 

Tidning & 
År: 

Syfte: Urval & Metod: Resultat: Kvalitet: 

 

Ellison, L 

Gask, L 
Bakerly, N  
Roberts, J 

“Meeting 
the mental 

health 
needs of 
people with 
chronic 

obstructive 
pulmonary 
disease: A 

qualitative 
study”. 

USA 

 

Chronic 

Illness 

2012 

 

Studien hade 
som mål att 
förstå de 
mentala 

behoven hos 
personer som 
lever med KOL. 

 

Metod: Kvalitativ studie med djupintervjuer av deltagare. 
 
Deltagare: 14 deltagare en deltagare föll bort efter en intervju. 
7 män respektive 7 kvinnor. Ålder: 49-79 år.  
 

Inkluderingskritierier: Deltagarna hade med spirometri 
bekräftad KOL. Känslomässiga besvär av sjukdomen. Minst 16 
år gammal.  
 
Exklusionskriterier: Patienter som var för sjuka för att delta 
på grund av andnöd eller andra fysiologiska eller psykiska 

åkommor.  

 
Urval: Deltagare valdes från två samhällsbaserade KOL kliniker 
i Salford, United Kingdom.  
 
Datainsamling: Djup- och semistrukturerade intervjuer som 
varade 40 till 60 min. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  
 
Analys: Koder skapades som kördes i MAXqda2 och 
undersöktes tematiskt över databladet samt intervjuerna med 
hjälp av en stödnigt jämförande metod. Från det utkom det 

teman.  
 

Tre teman framkom: en känsla av 

att anta en annan identitet som 
sjukdomen utmanade förmågor, 
upplevelsen av social isolering 
med rädsla för beroende och 
hinder deltagarna stött på i 

egenskap av hinder för coping, 
anpassning och tillgång till 
behandlingar. Det var blandade 
känslor om värdet av att tala om 
problem med både psykologiska 
och fysiska barriärer som stred 

mot både uttryck för behov och 

utnyttjande av den vård som 
erbjöds. 

 

Medel 



  

 

Författare & 
Titel & 
Land: 

Tidning 
& År: 

Syfte: Urval & Metod: Resultat: Kvalitet: 

 

Fraser, 
Danielle D. 
Kee, Carolyn 

C. 
Minick, Ptlene 

“Living with 
chronic 
obstructive 
pulmonary 

disease: 

Insiders' 
perspectives”. 

United 
Kingdom 

 

Journal 

of 
advance 
nursing 

2006 

 

Denna studie 
redovisar 
erfarenheterna 
av äldre vuxna 

med svår 
kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom, i 
syfte att få en 
förståelse för 

hur sjukdomen 

hade påverkat 
deras liv 

 

Metod: Hermeneutisk fenomenologisk studie 
 
Deltagare: 10 deltagare, 5 män respektive 5 kvinnor. Ålder 
mellan 59 och 86 år.  
 

Inklusionskritierier: 55 år eller äldre, hemmaboende, 
engelsktalande och villiga att prata om sjukdomen. Grav KOL. 
 
Exklusionskriterier: Kognitiv svikt som demens. 
 
Urval: Deltagarna valdes från en grupp patienter som deltog i 

ett sjukhusprojekt eller lungrehabiliteringsprogram i USA. 

 
Datainsamling: Intervjuer i deltagarnas hem med fokus på 
effekterna av KOL i vardagen. Intervjuerna spelades in. 
 
Analys: Utfördes i 7 steg: a) läsa transskript för att utveckla en 
förståelse av deltagarnas betydelser, (b) utvinna betydande 

fraser och uttalanden som är meningsfulla för upplevelsen av 
att leva med KOL, (c) formulera betydelser för varje betydande 
fras och uttalande (d) organisera betydelser från varje intervju i 
teman (e) validera teman genom att jämföra dem med 
deltagarnas ursprungliga beskrivningar och införliva dem i den 

ursprungliga texten, (f) att utveckla en uttömmande beskrivning 
av de teman och (g) kontrollera med deltagare som forskarna 

slutsatser överensstämde med deras beskrivningar. 
 

 

Tre stycken huvudteman 

uppkom:”knowing what works”, 
“Hanging on barely”, och “Losing 
Control-Gaining Control”. 
Förändringarna associerade till 
KOL beskrevs som mer 
utmanande och till och med 

hotande av deltagarnas livsstil.  
Effekterna av andnöd var stor 
och invaderade nästan varje 
aspekt av deras liv. Deltagarna 

identifierade de mest effektiva 
metoderna för att hantera 
andnöd 

 

Hög 



  

 

Författare 
& Titel & 
Land: 

Tidning & 
År: 

Syfte: Urval & Metod: Resultat: Kvalitet: 

 

Gabriel, 
Raquel 
Figueiredo, 
Daniela 

Jácome, 
Cristina 
Cruz, Joana 
Marques, 
Alda 

”Day-to-day 

living with 
severe 
chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease: 

Towards a 
family-based 
approach to 
the illness 
impacts”. 

United 
Kingdom 

 

 

Pshycholo

gy and 
health 

2014 

 

Att undersöka 
hur Kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom 

påverkar 
familjelivet ur 
både 
patientens och 
familjens 
perspektiv. 

 

Metod: Explorativ kvalitativ studie. 
 
Deltagare: 20 patienter(16 män, 4 kvinnor) och 20 
familjemedlemmar.  
 

Inklusionskritierier: Haft KOL i mer än 2 år.  
 
Exklusionskriterier: nämndes inte. 
 
Urval: Deltagare valdes från ett lokalt sjukhus samt 
behandlingscenter.  

 

Datainsamling: Ett strukturerat frågeformulär användes för att 
skaffa demografisk data från deltagarna. Sedan intervjuades 
deltagarna mer djupgåe3nde för att utforska patientperspektivet 
av sjukdomen. 
 
Analys: Intervjuerna transkriberades och analyserades med 

matic analysis. Data kodades och kategoriserades. Tillsammans 
diskuterades det fram huvudteman och underteman.  
 

 
Sex huvudteman framkom från 
patienternas perspektiv: (1) 
effekterna av KOL-symtom på 
personlig och familj dagliga livet; 
(2) överbeskyddande stöd från 
familjen; (3) svårigheter i par 

kommunikation; (4) 
identitetskänsla förlust, (5) 
rädsla för KOL progression; och 
(6) coping resurser. Fem 
huvudteman framkom 
familjemedlemmar perspektiv: 

(1) begränsningar i familjens 

sociala liv; (2) känslomässigt 
lidande i samband med KOL 
exacerbationer; (3) spänningar i 
parförhållande; (4) finansiella 
påfrestningar av KOL; och (5) 
coping resurser. 

 

Hög 



  

 

Författare 
& Titel & 
Land: 

Tidning 
& År: 

Syfte: Urval & Metod: Resultat: Kvalitet: 

 

Gullick, J.  

Stainton, M. 
C. 

“Living with 
chronic 
obstructive 
pulmonary 

disease: 
developing 
conscious 

body 
management 
in a 

shrinking 
life-world”. 

Australien 

 

Journal 

of 

Advanced 

Nursing 

2008 

 

Studiens syfte 

var att 
undersöka 
förändringar 
upplevda av 
personer som 
lever i en kropp 
med kronisk 

obstruktiv 
lungsjukdom. 

 

Metod: Fenomenologisk metod. Kvalitativ metod. 
 
Deltagare: 29 deltagare mellan åldrarna 55-77. 
Familjemedlemmar 14 st. Ålder mellan 29-82 år. 
 

Inkusionskritierier: Deltagarna skulle ha en reducerad 
lungvolym. 
 
Exklusionskriterier: Nämns inte 
 
Urval: Valdes från personer som gjort palliativ kirurgi de 
senaste 2 åren av lungorna.  

 
Datainsamling: Deltagarna intervjuades vid två tillfällen med 
sex månader emellan för att fånga förändringen över tid. 
Intervjuerna bestod av ostrukturerade icke tidsbestämda frågor 
gällande beskrivning av den tidigare och nuvarande närvaron av 
sjukdomen och varade mellan 15 och 90 minuter. Intervjuerna 
spelades in och skrevs ned ordagrant. Familjemedlemmarna 

intervjuades enskilt. 
 
Analys: hermeneutisk tolkning 
 

 

I resultatet framkom det att 
deltagarna upplevde en krympande 
livsvärld. Detta eftersom de inte 
längre kunde ta sin andning för 

givet. Andnöden upplevdes som 
mest påfrestande och begränsade 
deltagarnas liv på många sätt. Det 
beskrivs i studien om förlusten av 
socialt nätverk och att inte kunna 
fortsätta sitt arbete eller 
fritidsintressen. Frustration uppstod 

över förlorad effektivitet. Andra 
känslomässiga förändringar och 
depression var inte ovanligt och 
påverkade inte bara den KOL-sjuka 
utan hela familjen. 

 

Hög 



  

 

Författare & 
Titel & Land: 

Tidning 
& År: 

Syfte: Urval & Metod: Resultat: Kvalitet: 

 

Gysels, M.  

Higginson, I. 
J. 

“The 
experience of 
breathlessnes

s: the social 
course of 
chronic 
obstructive 

pulmonary 
disease”. 

USA 

 
 
 
 

 

Journal 

of Pain 

& 

Sympto

m 

Manage

ment 

2010 

 

Att undersöka 
hur upplevelsen 
av andnöd vid 
KOL påverkar 
patienters 

attityd mot 
livets slutskede 
och deras 
livskvalitet. 

 

Metod: Kvalitativ studie 
 
Deltagare: 18 KOL patienter. Ålder: 23 -70. 
 
Inkusionskritierier: Medvetet utvalda KOL patienter med 

symptom av andnöd, vilja att prata om deras sjukdom. 
 
Exklusionskriterier: Inga nämnda. 
 
Urval: Undersökningen utfördes på ett stort 
universitetssjukhus. Rekrytering skedde av 

specialistsjuksköterskor på lungavdelningen. 

 
Datainsamling: Data samlades in genom semistrukturerade 
djupintervjuer och observation av deltagarna vid besök i 
öppenvården. Intervjuerna spelades in och skrevs ner ordagrant 
 
Analys: Data hanterades i ett dataprogram och transkripten 

jämfördes med noggrannhet med inspelningarna. Narrativ 
metod användes för att analysera intervjuerna. 
 

 

Behandling av KOL avvek från 
prototypiska banor. Kontakt med 
hälso- och sjukvård sköts upp till 
krispunkt. Behandlingen följde inte 
diagnos på grund av hur diagnosen 

gavs. Hjälp söktes när symptomen 
hade förvärvats för de drabbade 
människorna. Framtiden finns inte 
med i intervjuerna.  

 

Hög 
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2011 

 

Syftet är att 
förstå hur 
patienter med 
KOL upplever 

dagliga livet i 
ett samhälle 
med stor vikt 
på 
tobakskontroll. 

 

Metod: Kvalitativ metod med longitudinell beskrivande design.  
 
Deltagare: 18 personer deltog.  
 
Inkusionskritierier: Deltagare i lungrehabilitering, KOL 

diagnos. 
 
Exklusionskriterier: Kognitiv svikt som demens. 
 
Urval: 33 personer med KOL som deltog i ett 
lungrehabiliterings program rekryterades av de sjuksköterskor 

som ledde programmet.  

 
Datainsamling: Datainsamling skedde genom kvalitativa 
intervjuer och varje deltagare intervjuades två gånger för att 
fånga förändring över tid. 3 deltagare kunde inte följas upp vid 
den andra intervjun. En tematisk intervjuguide fokuserade på 
patienternas livserfarenheter från det dagliga livet med KOL. 

“(dagligt liv före sjukdomen, sjukdomsgrad, sjukdomsrelaterade 
problem, bekymmer/oro, känslor och handlingar, sätt att 
hantera sjukdomen, krav, viktiga händelser, sociala relationer, 
social delaktighet och andra ämnen de ansåg relevanta).” 
 

Analys: Allmän kvalitativt tillvägagångssätt med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. 

 
 

 
Huvudtemat var en känsla av att 
vara i exil i världen av friska, på 
grund av egen skuld och samhällets 
stigmatisering av KOL som en 
självförvållad sjukdom. Det 
deltagarna upplevde var känslor av 

skam genom subtila beskyllning och 
bristande stöd från sitt sociala 
nätverk, sjukvårds möten och större 
samhälle. Detta tycktes öka 
sjukdomsrelaterade symtom och ett 
behov av defensiva handlingar. 

Studien belyser utmaningen av att 
ge hälsoråd vid rökstopp och 
psykosocialt stöd utan att skuldsätta 
vid KOL. En medvetenhet om risken 
för stigmatiseringen som nikotin kan 
orsaka och en bredare kunskap om 
orsaker till sjukdomen kan förbättra 

möjligheten för vårdgivare att förstå 
patientens ansträngning och 
negativa inställning till coping och 

välbefinnande. Problem i 
hälsokommunikation angående 
patienters erfarenhet av 

stigmatisering och negativ 
emotionell respons behöver 
undersökas vidare. 

Hög 
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2005 

 

Att beskriva 
upplevelsen 
av att leva 

med svår 
syrgasberoend
e kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom 
(KOL). 

 

Metod: Kvalitativ fenomenologiskt tillvägagångssätt. 
 
Deltagare: 6 manliga deltagare med ålder 51-74 år. 

 
Inkusionskritierier: Lida av svår KOL med ett FEV värde på 
mindre än 40 %. Variabler som kön, ålder, jobb, eller ekonomisk 
status var inte inräknat. 
 
Exklusionskriterier: Inga nämnda. 

 
Urval: Ändamålsenligt urval av deltagare efter 
inklusionskriterierna. 

 
Datainsamling: Data samlades in med bandinspelade narrativa 
ostrukturerade intervjuer, fokuserade på levnadsupplevelser av 
sjukdomen, vårdnadsbehovssökande och upplevda behov av 

hjälp. Studien genomfördes mellan september och december 
2003 i ett stort bebyggt område i norra England med en 
befolkning på 175 000. 
 
Analys: Intervjuerna avlyssnades och skapade koder med hjälp 
av en mind map. Genom denna skapade man nyckelord som 
formade underkategorier av fraser eller ord som spelats in. Efter 

att alla intervjuer avslutats lyssnade intervjuaren på dem igen 
individuellt. Sedan tillfrågades 2 slumpmässigt utvalda deltagare 
för att bekräfta innehållet i mind mapen. 
 

Återkommande teman som uppkom 

var att alla patienter visade tecken 
på fysiska och psykiska problem 
mest på grund av andnöden. Hälften 

av deltagarna diskuterade känslan 
av att vara deprimerad och 80 % 
diskuterade sjukdomens effekt på 
deras familjeliv. De diskuterade hur 
svårt det var att sluta röka och 
skulden de kände när de upptäckte 

att det var rökningen som var 
orsaken till deras sjukdom. Hälften 
pratade om bättre kommunikation 

mellan professioner inom vården 
och patienter om deras sjukdom och 
diagnos samt prognos. 
Långtidsbehandling med syrgas 

upplevdes negativt av 10 procent av 
deltagarna. 
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Gray, M. 
Tanner, B. 

”Living with 
chronic 
obstructive 
pulmonary 

disease: 
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Australia” 
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International 
Journal of 
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2011 

 

 

Studiens 

syfte var att 
utforska en 
djupare 
upplevelse 
av att leva 
med KOL 
med 

perspektivet 
från 
personerna 

som är 
drabbade. 

 

Metod: Kvalitativ studie. 
 
Deltagare: 8 deltagare, 5 män respektive 3 kvinnor med 
åldrarna mellan 55-80 år.  
 

Inkusionskritierier: 50-85 år. Var deltagare i 
självhanteringsprogrammet. Hade diagnosen KOL. 
 
Exklusionskriterier: Kognitiva problem. 
 
Urval: Patienterna valdes från ett samhällsbaserade 
självhanteringsprogram för kroniska sjukdomar.  

 
Datainsamling: Data samlades in med semi strukturerade 
intervjuer för att fånga patienternas mångdimensionella 
upplevelser. Intervjuerna spelades in på band, transkriberades 
och analyserades. 
 
Analys: Noggrann transkribering som sedan organiserades av ett 

dataprogram. Koder fanns genom organisering av data som 
sedan skapade kategorier.  
 

 

Patientberättelserna illustrerade 

allvarliga funktionshinder och 
allvarliga psykosociala 
konsekvenser av sjukdomen. I 
relation till patienternas 
upplevelse av sjukdomen framom 
sex huvudteman. De var: 
känslomässigt välmående, fysisk 

upplevelse, kunskap och 
förståelse, sociala förhållanden, 
externa faktorer, och intervention 

i relation till KOL. 

 

Hög 
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Syftet med denna 

studie var att 
undersöka 
allvarligt sjuka 
KOL patienternas 
upplevelse av 
ångest och deras 

strategier för att 
lindra ångest 

 

Metod: Kvalitativ deskriptiv och förklarande modell. 

 
Deltagare: 31 patienter mellan 56-81 år. 16 kvinnor och 14 
män.  
 
Inkusionskritierier: Över 18 år, som lider av KOL enligt 
GOLD stadium III eller IV. 
 
 
Exklusionskriterier: Uppenbar psykiatrisk diagnos 
 
Urval: Deltagarna rekryterades från en öppenvårdsklinik för 

lungsjukdomar i Sverige med hög rökning och låg 
socioekonomisk status. 
 
 
Datainsamling: Intervjuer genomfördes mellan juni 2011 
och mars 2012. De varade 17-76 minuter och ägde rum 
antingen på patientens hem eller på kliniken 
 
Analys: Utgjordes av flera steg utan förutbestämda teman. I 

första steget lästes intervjuerna igenom och lyssnades på 
flera gånger. Texten delades sedan in i meningsenheter som 
var av betydelse som sedan kondenserades och märktes med 

koder. Dessa sorterades och skapade 3 teman och 9 
underteman. Kodning och utveckling av teman utfördes 
huvudsakligen av den första författaren medan den andra 

fokuserade på validering av resultatet.  
 

 

De flesta patienterna upplevde 
ångest i samband med KOL. 
Analysen visade på tre 

huvudteman, dödsångest, 
livsångest, och motvikter mot 
ångest. I dödsångest ingår rädsla 
för att kvävas, medvetenhet om 
sin egen död, rädsla för att dö 
och separationsångest. 
Livsångest ingår rädsla att leva 

och rädsla för framtiden. 

Motvikter mot ångest handlande 
om strategier för att hantera 
ångest och kvävning, undvikande 
strategier och en känsla av 
glädje som trotsade den utsatta i 

sin situation. 
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Att beskriva 
människors 
upplevelser av 

trötthet i 
vardagen vid 
medelsvår till 
svår KOL. 

 
Metod: Kvalitativ design.  

 
Deltagare: 20 deltagare, totalt 10 män och 10 
kvinnor. Ålder: medelåldern var 69 år. 

 
Inkusionskritierier: 5 män och 5 kvinnor med KOL 
stadium II och lika många med stadium III och IV.  
 

Exklusionskriterier: Personer med KOL stadium I 
valdes inte att delta i studien på grund av bristande 
symtom. 
 
Urval: Ett ändamålsenligt urval av 20 personer som 
diagnostiserats med KOL enligt de kriterier GOLD 
angivit med spirometri (FEV1/FVC < 0,70 ). 

Rekryterades från en annan studie med hjälp av en 

sjuksköterska med stöd av inkluderingskraven.  
 
Datainsamling: Data samlades in med semi 
strukturerade intervjuer med känslan av trötthet som 
fokus. 

 
Analys: Kvalitativ innehållsanalys. 
 

Ett tema identifierades: Avstämning med 
dimensionerna av trötthet, och fyra 

kategorier identifierades: Att förstå 
orsakerna till trötthet, att bevara 
tröttheten outtalad, när tröttheten tar 

kontroll och hur man hanterar tröttheten. 
Trötthet verkar alltid vara en närvarande 
känsla, som omfattar hela kroppen och 
höjer känslor av hopplöshet och bristande 

kontroll av sitt liv. Detta upplevs vara 
accepterat som en naturlig följd av KOL 
och kan därför förbli outtalat. Vidare 
säger erfarna med dyspné att tröttheten 
blev tyngre och svårare att hantera. För 
att få kontroll över trötthet var människor 
tvungna att planera vardagen och 

fortsätta med fysisk aktivitet. 

 

Medel 


