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SAMMANFATTNING  

Kroniska sjukdomar har ökat dramatiskt i världen under de senaste åren. Personerna som 
drabbas upplever kronisk sjukdom som förödande, ett hinder för livskvalitet och utveckling.  
Att drabbas av kronisk obstruktiv lungsjukdom påverkar människan i det dagliga livet, det 
kan innebära att tappa kontrollen över sitt liv och få en känsla av maktlöshet. 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva personers upplevelse av att leva med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom och hur detta påverkar vardagen. Sökningar efter artiklar skedde i 
databaserna Cinahl och PubMed. Åtta artiklar inom ämnet att leva med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom valdes ut i enlighet med uppsatsens syfte, den slutliga analysen ledde till fem 
kategorier. Personer med KOL lever ständigt i vardagen med andnöd, vilket resulterar i 
känslor som rädsla, oro och ångest. De orkar inte med sina vardagsysslor eller träffa familj 
och vänner. Detta gör att personer med KOL upplever nedstämdhet, ensamhet, dålig 
självkänsla och beroende. Litteraturstudien kan vara till hjälp för sjuksköterskor att få en 
bättre förståelse för dessa människors livssituation och bidra till att omvårdnadsbehoven 
tillgodoses bättre. Detta kan göras genom att förbättra förmågan att stödja, trösta och för att 
underlätta vardagen för dessa personer. 
 
Nyckelord: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, upplevelser, dagligt liv, begränsning, känslor  
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Introduktion 

Enligt SBU (2000) är kronisk obstruktiv lungsjukdom förenad med avsevärda inskränkningar 

i vardagligt liv och reducerad livskvalitet trots medicinering. För att utvärdera behandlingar är 

det angeläget att tillämpa resultatmått som återger sjukdomens påverkan på individens liv 

(SBU, 2000). KOL är en sjukdom som har ökat i prevalens de senaste åren. Vi upplever att 

det ibland saknas kunskap och förståelse om hur personer med KOL har det i sin vardag, 

bristen på kunskap och förståelse finns både hos personerna som är drabbade av sjukdomen 

men även hos vårdpersonal. Vi vill med denna studie tydliggöra kronisk lungsjukdoms 

inverkan i det dagliga livet. I Robinsson (2005) säger en som medverkar i studien att om han 

vore en hund skulle hundägaren gripas för djurplågeri, som låter honom leva. 

 

Enligt Sandén Eriksson (2000) är begreppen sjuk och frisk långt ifrån entydiga utan kan 

beskrivas på olika sätt. Begreppen kan beskrivas som två skilda kategorier. Människor tillhör 

en av de två kategorierna och går över en gräns i samma stund som de får en diagnos på en 

sjukdom. När sedan sjukdomen gått över och personen är frisk så byts det kategori igen. Det 

finns människor som känner sig sjuka utan diagnos och så finnas det människor som känner 

sig friska fast de har en diagnos. Hälsa och sjukdom kan beskrivas i subjektiva termer av dem 

som själva är drabbade. Då kan små förändringar vara till stor betydelse. Då behöver inte 

gränserna för de olika kategorierna vara så skarpa utan det går att vara i kategori sjuk ena 

dagen och nästa dag kan vara en bra dag och då kanske den bästa placeringen är mellan sjuk 

och frisk eller kanske den friska kategorin till och med. Om en människa ska betraktas som 

sjuk eller frisk beror på vilken definition som används, synsätt, kulturella värderingar och i 

vilken tidsålder personen befinner sig i. Sjukdomspanoramat i Sverige och västvärlden ser 

annorlunda ut idag jämfört med hur det var för några tiotal år sedan. Förr var det 

infektionssjukdomar som ofta ledde till döden. Nu drabbas människorna av andra sorters 

sjukdomar, som oftast inte går att bota utan personerna som drabbas måste lära sig att leva 

med sjukdomen. Dagens sjukdomar kallas stundom för livsstilssjukdomar, anledningen till 

detta är att det går att hitta orsaken till sjukdomarna i människornas livsstil (Sandén Eriksson, 

2000). 

 

KOL – Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom var år 1990 den tolfte största sjukdomen enligt WHO: s 

Global Burden of Disease Study. År 2020 kommer KOL enligt samma studie vara den femte 
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största sjukdomen och den tredje största dödsorsaken i världen. Det är kardiovaskulära och 

maligna tumörsjukdomar som ligger före. KOL är den enda av de stora sjukdomarna där 

mortaliteten ökar. KOL graderas i olika svårighetsgrader, lindrig, medelsvår och svår. Vid 

lindrig KOL kan symtom uppkomma men det är inte nödvändigt. Personerna har fortfarande 

80 % av sin normala lungkapacitet. Vid svår KOL är lungkapaciteten är lungkapaciteten 

endast 50 %. Svår KOL nedsätter inte bara lungfunktionen utan får flera konsekvenser. Det 

vardagliga livet påverkas i mycket stor del på grund av andfåddhet och andningssvårigheter 

som i sin tur begränsar dagliga aktiviteter. När sjukdomen kommit så långt att kronisk 

andningssvikt tillkommit påverkas också hjärta, njurar och blodcirkulation. Personer med 

KOL som avlider har ofta hjärtsjukdom som bidragande eller direkt dödsorsak (Skoogh & 

Larsson, 2006).  

 

Att leva med kronisk sjukdom 

Att vara kroniskt sjuk innebär att ha en sjukdom som varar livet ut, sjukdomen har ett osäkert 

förlopp och en grundlig inverkan på drabbade människors livsvärld (Kristoffersen, Nortvedt 

& Skaug, 2005). Livsvärlden är den värld som vi uppfattar den, minnen, vardagen och 

framtidens förväntningar. Livsvärldsperspektivet innebär att förstå, se och beskriva världen 

eller delar av den så som människor upplever den (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud 

och Fagerberg, 2003). Sjukdomen kan upplevas som förödande, ett hinder för livskvalitet och 

utveckling. Det är allt vanligare i vårt samhälle att drabbas av kronisk sjukdom. Erfarenheten 

av att leva med kronisk sjukdom är en subjektiv upplevelse, bara den som är drabba vet hur 

det är att leva med sjukdomen. Det som ofta är gemensamt är känslan av ensamhet, rädsla, 

ilska, nedsatt kontroll och förnekelse. Ett problem som ofta upplevs hos kroniskt sjuka är 

svårigheten att vara beroende av andra när det gäller det dagliga livet, de upplever sig som en 

börda för sina anhöriga. Samtidigt talar många kroniskt sjuka om en ny förmåga att leva i 

nuet, att njuta intensivt av att bara finnas till. Kroniskt sjuka personer upplever en förändring 

av identiteten och en påverkan på sin hälsa. Sjukdom och ohälsa berör hela människans 

livssituation (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). I början av sjukdom tvingas människor 

att konfrontera sin sårbarhet, känslan av att förlora kontrollen förstärks av upplevelsen att det 

kända livet är oberäkneligt. Relationen mellan människors kropp, själ, ande och miljö ändras 

på grund av sjukdomen och omvärlden ses och upplevs annorlunda. För att må bra och 

uppleva hälsa måste individen lära känna sin sjukdom, sitt jag och sin identitet. Det är därmed 

av stor vikt att finna ett accepterande av sjukdomen för att förstå sin nya eller förändrade 

identitet och därigenom uppnå hälsa (Eriksson, 2001). 
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Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en kronisk, långsam progressiv lungsjukdom, därför 

upptäcks sjukdomen relativt sent. KOL föranleds av en inflammation i luftvägar och 

lungparenkym som orsakas av luftföroreningar som uppträder både i gasform och i 

partikelform. För personer som inte nått pensionsålder och inte röker är KOL en ovanlig 

sjukdom. Både centrala och perifera luftvägar, lungvävnaden och blodkärlen i lungorna 

drabbas av den kroniska inflammationen vid KOL. Lungsjukdom i barndomen synes påverka 

KOL utveckling i vuxen ålder. Även faktorer som virusinfektioner, exponering för tobaksrök 

och astma ökar risken för KOL i vuxen ålder. Sambandet mellan låg födelsevikt och KOL i 

vuxen ålder är också beskrivet. Progressen sker ofta långsamt och personer med 

KOL anpassar sig till den sänkta lungkapaciteten helt omedvetet. De perioder då det sker en 

försämring av sjukdomen kallas för försämringsperioder eller exacerbationer. Den vanligaste 

orsaken till exacerbationer är luftvägsinfektioner och detta blir ofta anledningen till att söka 

sjukvårdskontakt första gången. Den absolut största riskfaktorn för att drabbas av KOL är 

tobaksrökning. Det är också rökavvänjning som är den enda effektiva behandling för en bättre 

KOL-prognos. Personer med KOL blir i första hand föreslagna att sluta röka. Även en 

minskad exponering för irritanter i arbetsmiljö och i hemmet kan vara till nytta vid KOL. 

Exempel på detta kan vara passiv rök exponering, vissa kemikalier och färger (Lundbäck & 

Larsson, 2006).  
 

Att leva med KOL 

Fysisk träning har en dokumenterad positiv effekt vid KOL. Att träna och utföra fysisk 

aktivitet blir mindre möjligt ju svårare grad av KOL personen har. Den allmänna tröttheten 

minskar eftersom blodets och musklernas syresättning förbättras, dock kvarstår andfåddheten 

vid ansträngning. Vid medelsvår KOL behövs det stöd från en sjukgymnast för att finna rätt 

val av träning. Vid svår KOL är det ofta svårt att klara av aktiviteter i det dagliga livet (ADL) 

och det behövs flera hjälpmedel i hemmet (Hedlin, Jansson & Ställberg, 2003). Personer med 

KOL anpassar sig gradvis genom att gå med ett långsammare tempo och ta pauser vid 

ansträngning. Efter ytterligare utveckling av sjukdomen blir hushålls- och trädgårdsarbete 

ansträngande, så småningom behövs det pauser för att sköta den personliga hygienen. Senare 

utvecklas även samtalsdyspnè och slutligen andfåddhet även i vila dygnet runt. Vid detta 

tillstånd har de accessoriska musklerna involverats i andningsarbetet och andningen sker i 

regel med öppen mun. Den fysiska förmågan minskar och det kan uppstå irritation över den 
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minskade förmågan. Anhöriga får ta ett större ansvar för hemmet och får även assistera vid 

den personliga hygienen. Orken till socialt umgänge minskar och detta kan leda till 

nedstämdhet som i sin tur kan leda till isolering och depression. Andfåddheten kan ge grund 

till panikkänsla och en psykisk påfrestning. Ofrivillig viktminskning är mycket vanligt 

eftersom det går åt mycket energi till det extra arbete som andningsmuskulaturen utför för att 

kompensera den reducerade lungfunktionen. Hos vissa personer med KOL går 20 % av 

energiförbrukningen till andningsarbetet mot normalt 3 %. Andfåddheten gör också att det blir 

svårare att äta, den psykosociala situationen kan också påverka kostintaget och göra att aptiten 

och kaloriintaget minskar. Flertalet personer med KOL hinner avlida innan de utvecklat en 

svår KOL (Kylberg & Lidell, 2002) 

 

Det finns ännu ingen farmakologisk behandling som påverkar långtidsförloppet hos personer 

med KOL. Därför är målsättningen med läkemedelsbehandling att reducera symtom och 

förbättra livskvalitén, syrebehandling kan vara aktuellt i vissa fall. LTOT 

(långtidsoxygenterapi) fördubblar överlevnaden hos personer med svår KOL och kronisk 

hypoxi i vila. Det minskar symtom på hypoxi, som intellektuell nivåsänkning och perifera 

ödem men har obetydlig effekt på dyspné. Vid måttlig hypoxi har ingen överlevnadsvinst 

bevisats men lindring av hypoxiorsakade symtom. För att beviljas LTOT krävs det en 

lungmedicinsk bedömning. Här ingår en bedömning av personens sjukdom, förmåga att 

genomföra LTOT, vad det gäller hantering, säkerhet och kontroller av behandlingen. Detta 

kräver ofta att ett behandlingsteam medverkar. En kontraindikation på denna behandling är 

bland annat fortsatt rökning (Hedlin, et al, 2003). 

 

Problemformulering 

På grund av att KOL är en progressiv sjukdom som påverkar andningen, är en av de största 

sjukdomarna och att KOL ofta ses som självförvållande av dem som drabbas, undrar vi: Hur 

är det att leva med KOL? Andas det gör vi per automatik, men hur är det att ständigt ha 

obstruktiv andning? Att leva med en kronisk obstruktiv lungsjukdom påverkar vardagen och 

de aktiviteter som tidigare tagits som självklara är nu nästan omöjliga att utföra. Att undvika 

social gemenskap, känna sig ensam och nedstämd, kämpa för varje andetag, sakna energi och 

ständigt känna kroppslig trötthet är nu den nya vardagen. Andningssvårigheterna gör att 

personerna med KOL ofta tackar nej till olika aktiviteter och umgänge det blir mer vanligt att 

de stannar hemma och lider av sin ensamhet. Hur är det att leva med en sjukdomsdiagnos som 
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aldrig försvinner eller blir bättre? Svår KOL behandlas ofta med syrgasbehandling i hemmet, 

vad innebär detta för de personer som drabbas? Under vår praktik och tidigare 

arbetslivserfarenheter har vi träffat på många personer som har diagnosen KOL. De upplever 

trötthet och andnöd som de dominerande problemen, samt oro för sjukdomens progress.  

Denna studie kan vara till hjälp för sjuksköterskor att få en bättre förståelse för personer med 

KOL´s livssituation och bidra till att omvårdnadsbehoven tillgodoses bättre. Detta genom att 

förbättra förmågan att stödja, trösta och lindra ångesten som de drabbade har.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur personer med KOL upplever sin vardag.

 

Metod 

Litteraturstudie 

Att göra en litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde (Forsberg & Wengström, 2003). 

Denna litteraturstudie baseras på vetenskapliga, kvalitativa och kvantitativa artiklar som 

publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Vi undersökte också vad som fanns skrivet om kronisk 

sjukdom, kronisk obstruktiv sjukdom och människors upplevelser i dagligt liv. Till 

bakgrunden har fakta sökts i böcker, artiklar, WHO och avhandlingar som lånats på 

Högskolebiblioteket och Sjukhusbiblioteket i Kalmar.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier är de villkoren som en publicerad undersökning ska uppfylla för att datan 

ska accepteras i analysen (Forsberg & Wengström, 2003). Våra inklusionskriterierna var 

vuxna kvinnor och män med åldern 18 år och uppåt med diagnosen KOL, artiklarna skulle 

vara publicerade år 2002-2007, de skulle också vara publicerade på engelska. 

Exklusionskriterier är omständigheter som gör att resultaten från studien inte kan vara med 

(Forsberg & Wengström, 2003). Våra exklusionskriterier var att personerna inte skulle vara 

inlagda på sjukhus under tiden studierna pågick.  

 

Artikelsökning 

Artiklarna som ingår i studien hittades med hjälp av fritextsökning i databaserna Cinahl och 

PubMed, under tiden 070828-070915. Artikelsökningarna genomfördes i databaserna 
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Cochrane, Cinahl och PubMed. Sökning gjordes med samma sökord i samtliga databaser och 

relevanta träffar hittades i både Cinahl och PubMed. I Cochrane hittades inga relevanta 

träffar, de som framgick i Cochrane var medicinskt förankrade och valdes därför bort för att 

de inte svarade upp mot syftet. Enligt Polit och Beck (2004) anses Cinahl och PubMed vara 

de databaserna som är mest till användning för omvårdnadsforskning. De sökorden som 

användes var; experience, daily living, home, pulmonary disease – chronic obstructive och 

COPD. Sökningarna gjordes i avancerad sökning, de orden som söktes på kombinerades med 

AND som är en boolesk sökoperatör. Forsberg och Wengström (2003) skriver att använda sig 

av operatorn AND gör att sökningen begränsas och ger ett smalare resultat.    

I Cinahl användes thesaurussökordet för COPD; Lung diseases, obstructive i kombination 

med övriga sökord. Sökning gjordes även på COPD och de övriga sökorden och detta gav mer 

relevanta träffar. I PubMed användes MeSH termen för COPD, som då blev Pulmonary 

Disease Crohnic Obstructive. Sammanlagt hittades i den databaserade sökningen 11 artiklar 

som valdes ut för fortsatt granskning. Tabellerna 1 och 2 som visar sökningarna är de 

inkluderade artiklarna som tidigare förekommit i inklusionskolumnen inte markerade, därför 

finns det vissa dubbletter. Detta kan uppmärksammas eftersom det annars lätt kan bli 

missvisande siffror på inkluderade artiklar.  

Tabell 1. Sökschema over artikelsökning, sökord, lästa artiklar och abstract i Cinahl. Sökningarna 

gjorda 070828-070915. 

  
1 = thesaurussökning 

  Sökord    Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa i 
fulltext 

Inkluderade i 
studien 

1 COPD 2219 0       
2 Experience 39 678 0       
3 Daily living 6045 0       
4 Home 34 945 0       
5 1+2 260 0       
6 1+2+3 29 29  9  6  1 
7 1+2+4 107 107  12  6  4 
8 1+2+3+4 8 8 3 2  1 

9 Lung diseases 
Obstruktive1  

2908 0    

10 9+2 53 53 5 4 4 

11 9+2+3 8 8 1 1 1 

12 9+3 25 25 1 1 0 

13 9+2+3+4 1 1 1 1 0 



 7 

Tabell 2. Sökschema over artikelsökning, sökord, lästa artiklar och abstract i Pubmed. Sökningarna 

gjorda 070828-070915. 

 
1 = MeSHsökning [MeSH Major Topic] 
 

Artikelgranskning 

För att få överblick över de valda artiklarnas syfte, metod, urval och resultat gjordes en 

artikelmatris (bilaga 1) enligt Polit & Beck (2004) samt en kvalitetsgranskning.  

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Polit och Beck´s (2004) modell för kvalitetsgranskning 

av vetenskaplig litteratur. Följande delar studerades kritiskt:  

 

Titeln - ska vara kortfattad och spegla arbetets innehåll. 

 

Abstract - ska vara en kort beskrivning av studien och innehålla syfte, metod och resultat. Här 

ska det också anges nyckelord som speglar innehållet i arbetet.  

 

Introduktionen - för läsaren djupare in i studien. Detta avsnitt ingår ofta i bakgrunden och 

behöver ingen egen rubrik. Den beskriver frågeställningen, syftet, och ger en översikt på 

tidigare gjord forskning inom området. 

 

Metod - delen ska innehålla en beskrivning av den metod som forskaren använts sig av och 

hur de gått tillväga för att besvara aktuella frågeställningar. Den ska också innehålla urval, 

  Sökord    Antal träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa i 
fulltext 

Inkluderade i 
studien 

1 COPD 7212 0       
2 Experience 56093 0       
3 Daily living 12327 0       
4 Home 21998 0       
5 1+2 242 0       
6 1+2+3 19 19  18  9 6 
7 1+2+3+4 3 3  3 2 1 
8 11+ 2 140 0     
9 11+2+3 16 16  16  8 5 
10 11+2+3+4 3 3  3  1 1 
11 Pulmonary 

Disease, 
Chronic 
Obstruktive1  

4846 0  0  0   
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mätmetoder, datainsamling, dataanalys och etiska överväganden. Här kan det skilja sig 

utseendemässigt beroende på vilken design och datainsamlingsmetod som använts. 

 

Resultat - här ska resultat av studien presenteras. Resultat kan pressenteras i tabeller, löpande 

text och med hjälp av figurer. 

 

Diskussion - här diskuteras de viktigaste resultaten. Resultaten diskuteras också i relation till 

syftet. Här bör det även vara en kritisk metoddiskussion. Det är först här som författarens 

egna åsikter får framkomma. Diskussionen bör avslutas med förslag till förändring och vidare 

forskning samt slutsatser.  

 

Referenser - en referenslista som ska inkludera böcker, artiklar och rapporter som använts i 

studien.  

 

Efter kvalitetsgranskningen var det tre artiklar som valdes bort, en på grund av att det var en 

litteratur studie och två för att de saknade metod eller referenslista. Det återstod då åtta 

artiklar som motsvarade vårt syfte. Tre stycken artiklar fick bedömning god kvalitet, tre får 

bedömning hög kvalitet och två fick bedömning mycket hög kvalitet. God kvalitet fick de 

artiklar som hade samtliga delar med i kriterierna för kvalitetsgranskningen. I bedömningen 

hög kvalitet ingick det även en väl beskriven metod del, samt att resultatet svarar väl upp till 

syftet. De artiklar som bedömdes med mycket hög kvalitet innehöll samtliga delar från 

kvalitetsgranskningen mycket väl beskrivna, de innehöll även citat från deltagarna i studierna 

och i checklista för kvalitativa artiklar i Forsberg Wengström (2003) påvisar detta att de 

tolkningar som pressenteras är baserade på insamlad data.  

 

Analys 

Att genomföra analysen innebär att bearbeta sin text och att strukturera den så att resultatet 

kan pressenteras för läsarna (Polit & Beck, 2004). Alla åtta artiklar är lästa och 

kvalitetsgranskade av författarna var för sig och tillsammans. För att uppnå en helhet och 

förståelse för ämnet gjordes en fördjupning i de valda artiklarna, detta genom att läsa 

artiklarna upprepade gånger. Delar som svarade upp till syftet och var väsentliga till studien 

plockades ut och utifrån detta gjordes sedan en lista på övergripande rubriker som kändes 

relevanta. Under dessa plockade vi in stycken ur respektive artikels resultat. Sedan gjordes det 

ännu en förfining av rubrikerna, vissa kvarstod, vissa gick samman och bildade en ny rubrik. 
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Enligt Dahlberg (1997) är det sista momentet i analysen är att återigen behandla texten som 

en helhet, att sätta ihop de nya delarna. Fenomenet som studerats kan uttryckas på ett nytt sätt 

(Dahlberg, 1997). Tillsist bestod resultatet av fem kategorier som visas i tabell tre.  

 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet har lagt fram riktlinjer för god medicinskforskning, dessa betonar att de inte 

får förekomma fusk och ohederlighet. Etiska överväganden vid litteraturstudie bör göras med 

avseende på urval och presentation av resultat. Det är viktigt att välja artiklar som fått tillstånd 

från etisk kommitté, redovisa samtliga artiklar som ingått i studien samt arkivera dessa i tio år 

och presentera alla resultat, både det som stödjer och inte stödjer hypotesen (Forsberg & 

Wengström, 2003). Samtliga artiklar som är med i denna studie har blivit granskade av en 

etisk kommitté, vi har inte förvrängt eller undanhållit något resultat. 

 

 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier (Tabell 3) som presenteras i texten nedan. 
 
Tabell 3. Översikt av kategorierna (n=5) 

Kategorier 

Att inte få luft 

Att vara begränsad i vardagen 

Att känna skuld, rädsla och ångest 

Att ständigt behöva hjälp i vardagen 

Att acceptera och hantera sjukdomen 

 
Att inte få luft 

Att leva med KOL är påfrestande, andnöd var det vanligaste och mest tydligaste problemet 

(Barnett, 2004; Robinson, 2005; Fraser, Kee, & Minick, 2006). Helt plötsligt går det inte att 

andas, detta utlöser rädsla, ångest och panik. En kvävningskänsla när det inte går att fylla 

lungorna med luft (Barnett, 2004). Det kunde också vara det omvända, att panik, ångest och 

oro gav andnöd. Personer med KOL beskrev det som en ond cirkel (Bailey-Hill, 2004). Att 

ständigt behöva kämpa för att kunna andas och få luft utgör stora svårigheter för det dagliga 

livet (Elofson & Öhlen, 2004). Många har svårt att med ord beskriva vad som händer och hur 

det känns vid andnöd (Barnett, 2004; Fraser, et.al., 2006). De beskriver det som att andningen 
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bara slutade, det kändes som om att kvävas, som om något hade fastnat i halsen (Barnett, 

2004). 

 

Känslan över att få panik när andningen blir svår är ständigt pågående. Vetskapen av att 

paniken gör att den lilla andning som fortfarande finns nästan försvinner helt. Ändå är det 

svårt att utesluta paniken (Robinson, 2005; Fraser, et.al., 2006). När det inte går att andas och 

paniken börja komma blir allt värre när anhöriga är i närheten. Det är svårt för någon att veta 

vad som hjälper, då vederbörande själv inte upplevt denna situation. Det behövs lugn och ro 

för att bara kunna koncentrera sig på att ta ett andetag åt gången (Fraser, et.al., 2006). När 

andningen är så jobbig att de måste få hjälp utifrån och ringer eller larmar och det dröjer en 

stund innan hjälpen kommer är paniken nära. Den lilla stund det tar för personal eller anhörig 

att komma känns som en evighet. Det upplevs som att det är svårt att få andra människor som 

inte är drabbade att förstå. Inte ens sjukvårdpersonalen förstår deras rädsla och frustration 

över sjukdomen (Robinson, 2005). 

 

Att vara begränsad i vardagen 

Det vardagliga livet förändrades till följd av andnödens styrka som bland annat hindrade dem 

att hjälpa till i hemmet, duscha eller bada och klä på sig. Personer med KOL kände att 

andnöden som började vid fysisk aktivitet begränsade deras förmåga att utföra sitt dagliga liv 

(Barnett, 2004; Robinson, 2005; Fraser, et.al., 2006). Att duscha eller bada är speciellt svårt 

pga. ångan i badrummet och den ansträngning som de tog för att komma in i duschen. Att inte 

ha tillräcklig andningsfunktion för att kunna ta sig ur badet gjorde att några hellre avstod från 

att duscha eller bada (Barnett, 2004), en person justerade sin syrgas för att inte få andnöd 

under duschningen (Fraser, et.al., 2006). Bara en så enkel sak som att stiga upp på morgonen 

och att ta sig från sovrummet till ett annat rum tar all styrka. Dessa ansträngningar är också 

mycket tidskrävande eftersom det ständigt måste göras pauser för att återfå andningen 

(Elofson & Öhlen, 2004). Även måltider är mycket tidskrävande. Det måste hela tiden tas 

pauser för att återfå andningen, ätandet måste få ske i en lugn atmosfär eftersom stress utgör 

en negativ påverkan på andningen. Det gäller att ha en välstrukturerad tidsplan då det är dags 

för måltider (Odenkrants, Ehnfors & Grobe, 2005). Negativa faktorer som är förknippade med 

just måltiden är också tröttheten, minskad aptit förknippat med att maten inte längre smakar 

som den gjort förut. Tidig mättnadskänsla är också en anledning till att portionerna blir små. 

Ibland uppstår mättnadskänslan bara av doften och då går det inte att äta alls (Elofsson & 

Öhlen, 2004). Det är många som upplever det svårt att äta tillsammans med andra, även om 
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det är familjemedlemmar eller släktingar. Det är jobbigt att förklara varför de inte klarar av en 

normal stor portion utan istället tar en väldigt liten portion. Det upplevs också väldigt pinsamt 

att lämna kvar mat på tallriken. Det uppkommer en nervositet i samband med måltider 

tillsammans med andra och denna känsla gör att personerna med KOL ofta börjar hosta och 

skäms mycket över detta (Odenkrants, et.al., 2005). 

 

När sjukdomen har gått så pass långt att personerna är beroende av långtidsbehandling av 

syrgas så blir de väldigt knutna till hemmet. Många känner sig då också isolerade och att de 

tappar kontakten med vänner och aktiviteter som sker i hemmet. Möjligheten att besöka 

vänner, resa, bjuda familjen på middag eller utföra olika typer av hobbys är begränsad. Då 

dessa delar blir så begränsade är känslan av meningslöshet dominerande (Elofsson & Öhlen 

2004). Det gäller att hitta aktiviteter som inte är så krävande men ändå givande, andnöden gör 

att de fysiska aktiviteterna begränsas (Elofsson & Öhlen, 2004; Fraser, et.al., 2006). Dessa 

begränsningar gjorde att livet som varit aktivt var nu mera stillasittande (Robinson, 2005). 

Många kände ilska och frustration över att inte längre klara av att göra saker som tidigare 

varit självklar och lätt att utföra, det kändes som en total förlust av friheten (Barnett, 2004; 

Robinson, 2005).  

 

Att känna skuld, rädsla och ångest 

Sjukdomskänslan gör det svårt att leva, att ha KOL och samtidigt åldras är inget som 

underlättar. Det uppstår lätt känslor som ensamhet och meningslöshet. Känslorna av ångest är 

svåra att göra något åt. Att träna och lära sig nya andningstekniker hade inte stor effekt på 

känslan av ångest. Detsamma gäller rädslan över att hamna i en depression och att känna sig 

nedstämd (Faager & Larsen, 2004; Barnett, 2004).  

Många personer som drabbats av KOL är väl medvetna om att rökning påverkar deras hälsa 

negativt, men att det är svårt att bli av med begäret trots kunskap om riskerna. Några röker 

fortfarande fast de vet att rökningen orsakade eller bidrog till deras sjukdom men tycker nu att 

skadan redan är skedd (Robinson, 2005). Tankar om vad som hänt och hur situationen varit 

om personerna aldrig hade börjat röka eller slutat röka mycket tidigare är ständigt 

återkommande. Saknaden av livet som var innan sjukdomen blev så påvisande är stor. 

Rädslan över att förlora kontrollen över sitt liv är ibland väldigt påtagande (Elofson & Öhlen, 

2004).  
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Att ständigt behöva hjälp i vardagen 

Tröttheten och oförmåga att kunna sköta hem, hushåll och tillslut sin egen hygien gör att 

känslan av att vara beroende av någon är ofrånkomlig (Barnett, 2004). Att inte klara sig själv 

och vara beroende av andra är svårt att acceptera (Baily-Hill, 2004), det kan leda till 

hopplöshet, dåligt självförtroende och oduglighet (Baily-Hill, 2004; Elofsson & Öhlen, 2004). 

Även beroendet av medicin och syrgas påverkar livet stort. Att vara beroende av syrgas 

upplevs väldigt olika. Många känner sig obekväma med syrgasutrustningen, känner ingen 

trygghet med behandlingen. Det upplevs också pinsamt att gå omkring med en pysande tub 

och folk runt omkring undrar vad det är för något (Elofsson & Öhlen, 2004). Andra menar att 

syrgasen är deras räddning, det är den som gör det möjligt att förflytta sig från ett rum till ett 

annat det är den som gör att livet går att leva (Elofsson & Öhlen, 2004; Fraser, et.al., 2006). 

Många känner stor frihet med sin syrgas. Det finns ett behov av stöd och uppmuntran för att 

få så god samtycke som möjligt för denna behandling (Robinson, 2005). Att alltid behöva 

hjälp med de vardagliga sysslorna är något som ofta nämns. Vanliga inköp av matvaror är 

något som personerna med KOL inte längre klarar av att göra själva. En del kan vara med i 

affären men inte lasta i och ur varorna i kundvagn eller dylikt. Vikten av att hitta närliggande 

parkeringsplatser är också stor (Odenkrants, et.al., 2005).  

Nguyen, Carrieri-Kohlman, Rankin, Slaughter och Stulbarg, (2004) uttrycker i sitt resultat att 

deltagarna känner en stor trygghet att ha ett webbaserat egenvårdsprogram som en hjälp i 

vardagen. Det underlättar mycket att kunna ställa frågor och få svar via datorn, även tips och 

information om sjukdomen. Det är till stor hjälp att slippa ringa, boka tider och ge sig av 

hemifrån bara för att få svar på lite frågor (Nguyen, et.al., 2004).  

 

Att acceptera och hantera sjukdomen 

Enligt en studie av Faager och Larsen tyckte personerna med KOL att andningen 

underlättades och förbättrades, efter att ha genomgått ett träningsprogram. Fysiskträning 

visade sig också ha god effekt på tröttheten och orken. Det upplevdes enklare att utföra de 

dagliga aktiviteterna efter avslutat träningsprogram. I detta program ingick också 

undervisning av andningsorganen och olika tekniker för att kunna hantera andningen när den 

blir för svår (Faager & Larsen, 2004).  

 

För att kunna gå vidare gäller det att acceptera sjukdomen. Att få ett stöd av familjen och de 

närmaste är också mycket viktigt (Robinson, 2005), detta gjorde att personer med KOL 

orkade fortsätta leva (Barnett, 2004). Barn och barnbarn har stor betydelse och ibland räckte 
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det att bara tänka på dem (Elofsson & Öhlen 2004; Barnett, 2004; Fraser, et al., 2006). Det 

var många som uppskattade att ha sällskap vid matlagning och vid måltider. De tyckte att det 

underlättade sysslorna och att det var mycket roligare att laga mat till flera än bara sig själv. 

Då det var en bra dag kunde matlagning vara en rolig aktivitet. Att fördela måltiderna under 

dagen och äta små portioner ofta underlättade intaget av mat en hel del (Odenkrants, et.al., 

2005).  

 

Enligt Nguyen, et.al. (2004) fick en grupp med den aktuella sjukdomen prova på ett 

databaserat egenvårdsprogram som inkluderade individuell utbildning, fysiska övningar att 

utföra hemma och daglig kontakt med en sjuksköterska för att hantera och förbättra 

situationer där andnöd uppstår. De som deltog i gruppen upplevde en förbättrad kontroll över 

sin sjukdom och en ökad fysisk förmåga (Nguyen, et.al., 2004).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att beskriva upplevelsen av att leva med KOL har våra artiklar kvalitetsgranskats enligt 

Polit & Becks (2004) modell samt analyserats. Artiklarna är granskade och godkända av etisk 

kommitté. Artiklarna var till en början flera i antalet men efter att ha utfört 

kvalitetsgranskningen och läst artiklarna valde vi att ta bort en del. Vi hade tillslut åtta artiklar 

att arbeta vidare med. Sex av dessa var kvalitativa studier och två var kvantitativa studier.  

Vår studie har även tagit del av den senaste forskningen inom ämnet eftersom artiklarna inte 

är äldre än fem år. Anledningen till att vi valde att ha så pass aktuell forskning är att det hänt 

mycket inom KOL sjukdomens utveckling de senaste åren. Prevalensen har ökat markant och 

även mortaliteten i sjukdomen. Detta har gjort att intresset för KOL har ökat på senare år, nya 

forskning görs och det tas fram nya riktlinjer för behandling av KOL. Vi valde att exkludera 

studier där personerna var inlagda på sjukhus då studien gjordes för att få bort mycket av den 

medicinska delen och att få med upplevelsen av vardagen.  

Sökningarna avgränsades till vuxna individer från 18 år och uppåt. Det hade säkert sett 

annorlunda ut om vi bara valt att inkludera människor i arbetsför ålder, eller endast män eller 

endast kvinnor. Frågan är om vardagen hade upplevts på ett mer annorlunda sätt än det som vi 

fått fram i vår studie? Problemen som uppstår verkar ju dock vara av samma karaktär.  

Något som kan ha påverkat resultatet är antalet artiklar, vi valde att begränsa vår sökning 

vilket gjorde att vi fick få artiklar till arbetet. Vi har också begränsad kunskap om 
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artikelsökning vilket kan ha orsakat fel i tillvägagångssättet i sökningen. Vi kunde också ha 

använt oss av andra sökord som livskvalité, ADL och omvårdnad. Detta hade säkert gett 

grunden till en helt annan studie. För att svara upp till vårt syfte valde vi att bortse från dessa 

sökord. En begränsning i vårt arbete kan ha varit språket då vissa översättningar har varit 

svåra att slå upp i lexikon och kan ge feltolkning av texten, därför kan nyanser ha gått 

förlorade i vissa upplevelser. Hansson (2006) ger exempel på detta. I engelskan används 

dyspnea, breathlessness och chesttightness och dessa begrepp har olika nyanser, på svenska 

används orden andnöd, luften tar slut och vara kortandad (Hansson, 2006). Enligt Willman 

och Stoltz (2002) ökar tyngden i granskningen om det är minst två oberoende granskare som 

sammanför sina tolkningar. Detta har vi gjort, först läste vi artiklarna var och en för sig och 

sedan granskat dem tillsammans. Det ger en bra grund för det kommande analysarbetet. Ännu 

en styrka är att samarbetet fungerat mycket bra och det har också bidragit till ett bra upplägg. 

Svagheter i analysdelen är dels att det är första gången som vi gör ett arbete av denna 

karaktär, vi saknar därför erfarenhet och analysdelen skulle säkert se annorlunda ut om vi 

gjorde den en gång till. Vi har också använt oss av samma granskningsmodell och 

analysförfarande av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. För att bedöma kvalité vid 

kvantitativa studier används begrepp som validitet och reliabilitet, i kvalitativa studier 

benämns dessa begrepp som överensstämmelse, pålitlighet och noggrannhet (Forsberg & 

Wengström, 2003). För att överföra ett resultat i den kliniska verksamheten krävs det att dessa 

kriterier ingår. Vi tycker att vi har varit noggranna och granskat vårt material så att 

pålitligheten och överensstämmelsen är stor. Våra artiklar är gjorda i olika delar av världen så 

utbredningen och utvecklingen av KOL är inget problem som är specifikt just för Sverige, 

utan finns världen över. Detta gör våra resultat generaliserbara.  

 

Resultatdiskussion 

Trots att KOL är en vanlig förekommande sjukdom och blir allt vanligare, så är det inte 

många som vet vad det innebär att leva med sjukdomen. Detta har motiverat oss till att göra 

denna litteraturstudie. Vi anser att all vårdpersonal har nytta av den kunskap som presenteras i 

denna studie eftersom all vårdpersonal troligtvis kommer att möta personer med KOL. 

 

Det vi fått fram genom denna studie är att vardags livet förändras markant när sjukdomen 

progredierar. Saker som tas för givet blir plötsligt omöjliga att genomföra. Andnöden är den 

värsta konsekvensen av sjukdomen, det är en ständig kamp mot ångesten och föreställningen 

om att kvävas. Andnöden begränsar personer med KOL att utföra sina dagliga aktiviteter. 
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Begränsningar uppstår då även i det sociala livet, att inte orka träffa familj eller vänner vilket 

gör att de blir isolerade i sina hem. Liknande upplevelser återfinns också hos personer med 

hjärtsvikt. Riedinger, Dracup och Brecht (2002) skriver att kvinnor med hjärtsvikt, som inte 

har möjlighet att utföra de dagliga aktiviteterna fullt ut, detta på grund av ökad trötthet och 

andfåddhet. Det har också en stor påverkan på det sociala livet och de sociala aktiviteterna. 

Studien beskriver även förekomsten av ångest och depression. Det har gjorts en jämförelse 

med personer med KOL och personer med hjärtsvikt om hur stark känslan av ångest och hur 

vanligt förekommande depression är. Här visade det sig att personerna med KOL var mer 

påverkade av just detta (Riedinger, Dracup & Brecht, 2002).  

 

Flera författare belyser problemet med nutritionen för personer med KOL (Kylberg & Lidell, 

2002; Hedlin, et.al., 2003; Odenkrants, et.al., 2005; Larsson, 2006). Att både laga och äta ses 

för många som en mycket svår uppgift. Eftersom nutritionen för personer med KOL är så pass 

viktig då andningen är så energi krävande utgör detta ett stort problem (Odenkrants, et.al., 

2005). Något som ofta kom upp i artiklarna är känslan att inte klara av något själv och att hela 

tiden ha någon i beredskap. Detta var något som påverkade personerna med KOL och deras 

närstående (Robinson, 2005;Frazer, et.al., 2006; Odencrants, et.al., 2005; Barnett, 2004). 

 

Vi har med denna studie upptäckt att upplevelsen och resultatet av syrgasbehandling är 

väldigt olika. Vi har då frågat oss om det har med informationen till personerna att göra. Om 

det uppfattas väldigt olika beroende på hur de får och tar informationen till sig. I Robinson 

(2005) utryckte en del sig som att syrgasen var deras livlina och de inte skulle klara av att 

vara utan den, andra var mycket besvikna och tyckte att det var en mycket besvärlig 

behandling (Elofson & Öhlen, 2004; Robinson, 2005). 

 

Det här med att känna skuld och att personen själv har orsakat sjukdomen är något som ofta 

kommit upp i artiklarna. Många vill hålla kvar vid rökningen eftersom det är det ända normala 

uppgiften som de kan utföra på egen hand. En del resonerar som så att skadan är ju redan 

skedd så vad är då vitsen med att sluta. Kylberg och Lidell, 2002 skriver att rökstopp 

verkligen har positiv effekt. Lungfunktionen återgår aldrig till det normala men 

lungfunktionsutvecklingen sker i samma takt som hos en inte är rökare (Kylberg & Lidell, 

2002).  
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En annan mycket viktig del är informationen om sjukdomen, upplevelsen av att orka kämpa 

är beroende av att ha kunskapen för vad det är man kämpar för (Robinson, 2005). Det uppstår 

lätt konflikter i familjen eftersom den som har KOL har svårt för att hjälpa till med hushåll 

och annat. Personen som har KOL behöver mycket stöd och information, men det behöver 

även familjen. När vårt resultat var färdigt kände vi att en mycket viktig del i det hela är att 

personerna med KOL och deras familjer har ett stort behov av att få information. Detta för att 

underlätta vardagen för de drabbade. Att ha kunskapen om sin sjukdom, om vad det är som 

händer och vilka faktorer som påverkar utgör en grund trygghet. Att sedan också veta att 

familjen vet och de närmaste vännerna vet och förstår varför allt tar lång tid, varför 

portionerna är små och måltiderna täta. Vi tror också att riskerna för att personerna isolerar 

sig hemma för att de inte vågar ge sig ut skulle minska om kunskapen ökar. Att även lära sig 

hur andningen fungerar och vilka tekniker som ska tillämpas när det är som jobbigast ökar 

också självkänslan. Att det finns personal tillhands för att starta upp någon form av 

träningsprogram som på sikt har positiv effekt på trötthet och ork. Enligt Rosenberg och 

Resnick (2003) upplever personer med KOL som varit deltagare i en lungrehabiliterings 

program större kontroll av symtom och ökade den funktionella kapaciteten jämfört med en 

grupp som endast behandlades farmakologiskt (Rosenberg & Resnick, 2003). För att kunna ge 

den adekvata informationen gäller det att vårdpersonalen är kunniga och väl insatta i 

problematiken. Enligt Emtner och Olséni (2006) är syftet med KOL-skolan att personer med 

KOL ska lära sig en ny livsstil och förbättra sin hälsa, detta ska ge en ökad förståelse och hur 

sjukdomen påverkar det dagliga livet. Patientutbildning bör ske i grupp och är en process som 

pågår under en längre tid (Emtner & Olséni, 2006).  

 

Vi såg också i vårt resultat att många blev påverkade psykiskt av sjukdomen. Många blev 

tvungna att planera sin tillvaro efter hur de mådde, att bjuda hem vänner är något som upplevs 

jobbigt. Detta beskrivs också av Göransson (2002) att orken till socialt umgänge minskar, 

vilket kan leda till nedstämdhet och i efterhand isolation. Detta skriver också Moser och 

Worster (2000) i en studie som gjorts för att se hur hjärtsvikt påverkar det dagliga livet. Även 

här var det väldigt liknande effekter av sjukdomarna (Moser & Worster, 2000). Hansson 

(2006) skriver att det lätt uppstår en ond cirkel som börjar med den ökade andnöden som leder 

till minskad rörlighet och i sin tur social isolering. Över 50 % av personerna med KOL 

upplever depressiva symtom och ca 20 % kräver antidepressiv behandling, detta gäller i första 

hand vid svår KOL (Hansson, 2006). Här är det viktigt att vi som vårdpersonal 



 17 

uppmärksammar dessa personer och kan förmedla stöd och uppmuntran både till personer 

med KOL samt deras närstående. Många gånger kan en medverkan i en patientförening vara 

till bra stöd genom att personerna med KOL får träffa andra och göra aktiviteter under samma 

förutsättningar. Enligt Göransson (2002) kan en patientförening också vara till hjälp för att 

bryta en isolering. Den databaserade egenvården som presenteras i studien av Nguyen, et.al. 

(2004) kan i sin tur leda till att personerna med KOL blir mer isolerade av att de inte går ut 

utan sitter hemma framför datorn.  

 

Slutsats 

Vi har fått en starkare förståelse för hur personer med KOL upplever sin vardag. Personer 

med KOL är sårbara, utlämnade och känner sig ensamma i sin sjukdom. Där är det viktigt att 

vi som sjukvårdspersonal ger dessa personer det stöd och den trygghet de behöver. En bra och 

nära relation mellan sjukvårdspersonal och personer med KOL är grunden för att få ett bra 

förtroende. Detta i sin tur kan göra att bemötandet blir lugnt och tryggt, men även hjälpa dem 

att lindra den ångest som uppstår.  

 

Information och kommunikation är grunden för god omvårdnad. Antonovskys (1991) skriver 

om begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa begrepp kan vara till 

hjälp, uppfylls begreppen kan personerna med KOL få en känsla av sammanhang. Vi tror 

också det är viktigt att de får information i tidigt skede och att utbildningen startar så fort 

dessa personer kan ta till sig information. Detta för att personer med KOL ska känna sig 

trygga genom att ha rätt kunskap, detta gör situationen hanterbar och följden av egenvård blir 

bättre.   

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att se resultatet från olika träningsprogram och hur de förankras i 

verksamheten. Även att se om det är skillnader mellan kvinnor och mäns upplevelser av 

sjukdomen. Ytterliggare en sak som kan vara intressant är att göra fortsatta studier på hur 

anhöriga upplever situationen och vilken hjälp och stöd de behöver. Eftersom antalet personer 

med KOL ökar finns det också många anhöriga. 
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Bilaga 

Bilaga 1 - Artikelmatris 

Författare, Titel, Tidskrift 

(År) 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Bailey, P. The dyspnea-
Anxiety-Dyspnea Cycle-
COPD Patients Stories of 
brethlessness: “it`s 
scary/When you can`t 
breathe” (2004) Qualitative 
Health Research 
 

 

 

Syftet med studien var 
att utforska mer om 
sambandet mellan 
ångest, oro och andnöd. 

Urvalet bestod av 35 
deltagare, 10 patienter, 
10 sjukvårdare och 15 
anhörigvårdare. 
Studien gjordes i 
Canada. 

Det gjordes djupintervjuer 
för att få information, detta 
analyserades och sedan 
transkriberades. 
Analyserades enligt 
etnografisk metod. 

Deras berättelser antyder 
att ångest är en viktig 
markering vid akut 
exerbation. Sjukvårdare 
behöver känna igen 
ångesten som en viktig 
symtom för osynlig 
dyspné. 

God 
kvalitet 

Barnett, M. 
Chronic obstructive 
pulmonary disease: a 
phenomenological study of 
patient’s experience. 
Journal of Clinical Nursing 
(2005). 
 

Syftet med studien var 
att undersöka 
upplevelsen av att leva 
med KOL som det 
beskrivs av patienten. 

Ett urval bestående av 
10 personer som lever 
med måttlig till svår 
KOL i England. 

En fenomenologisk metod 
användes.  
Datainsamling genom 
ostrukturerade intervjuer 
som bandinspelades, 
transkriberades och 
analyserades. Forskarna 
ville få fram det unika i 
varje upplevelse var för 
sig. 

Tre teman framkom ur 
datan: “insikten av 
svårigheten och symtom”, 
”funktionellt handikapp” 
och ”känslomässigt trauma 
av hanterandet med KOL”. 

Mycket 
hög 
kvalitet 

 

 

 



  
 
 

Författare, Titel, Tidskrift 

(År) 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Carling Elofsson, L., & 
Öhlén, J. 
Meanings of being old and 
living with chronic 
obstructive pulmonary 
disease. 
Palliative Medicine 
(2004) 

Att uppnå en djupare 
förståelse av 
innebörden av 
livserfarenheten hos 
äldre personer med 
svår KOL och som är 
i behov av daglig 
omvårdnad. 

 

Ett stickprovsurval där 
sju personer tackade ja 
till en telefonkontakt. 
Distriktssköterskan gav 
ett brev med info om 
studien. En hoppade av 
pga. trötthet. 

En fenomenologisk-
hermeneutisk metod. 
Berättande samtal med sex 
personer. Använde sig av 
explorativ ansats. Alla 
samtal utom ett 
bandinspelades, detta 
dokumenterades och sedan 
transkriberades. 
Berättelserna analyserades 
och det reflekterades över 
berättandets fenomen. 
Båda författarna 
reflekterade och läste 
analyserna för gång på 
gång att hitta fynd. 

Upplevelsen av sjukdom 
var en av de begränsningar 
som gjorde livet svårt. Att 
leva med KOL var svårt 
men de måste kämpa 
vidare. Ensamhet och 
meningslöshet var 
gemensamma faktorer. Att 
leva med syrgasbehandling 
upplevs olika, vissa är 
mycket besvikna på 
medicin och 
syrgasbehandling, andra 
väldigt nöjda. 

Mycket 
Hög 
kvalitet 

Faager,G & Larsen F 
Performance changes  
for patients with chronic 
obstructive pulmonary 
disease on long-term oxygen 
theraphy after physioterapy.   
J Rehabil Med (2004). 

Syftet var att undersöka 
hur ett 8 veckors långt 
träningsprogram 
påverkade 
eller förbättrade 
gångsträcka, 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
förmåga till ADL för 
personer med KOL och 
för de som nyligen 
påbörjat LTOT.  
 

Randomiserat urval, i 
två grupper. A 
påbörjade 
träningsprogrammet två 
veckor efter påbörjad 
syrgasbehandling. B 
påbörjade 
träningsprogrammet 
efter utskrivning från 
sjukhuset med 
långtidsbehandling av 
syrgas. Vid studiens 
början var 10 personer i 

8 veckors tränings- 
program, även teoretisk 
undervisning om andnings- 
sorgan, andningsteknik och 
metoder för slem 
mobilisering. Spirometri, 
blodgas analys, gångtest, 
hälso-relaterad livskvalitet, 
ångest och depression, 
förmåga till ADL mättes. 
Efter avslutat program 
återkom personerna för 
gångtest och intervjuades. 

Detta träningsprogram 
visade en förbättring på 
gångtest, höjning av 
hälsorelaterad livskvalitet 
och ökad förmåga att 
utföra dagliga aktiviteter. 
Det var inga större 
skillnader mellan 
grupperna.   

Hög 
Kvalitet 



  
 
 

varje grupp plus en 
kontrollgrupp. 

Följdes upp efter sex 
månader av intervjuer.  

 

Författare, Titel, Tidskrift 

(År) 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Fraser, D., Kee, C. & 
Minick, P. 
Living With chronic 
obstructive pulmonary 
disease: 
insiders´perspectives. 
Journal of Advanced 

Nursing (2006). 

 

Syftet med studien 
var att undersöka och 
beskriva äldre vuxnas 
upplevelse av mycket 
svår KOL, detta för 
att få en förståelse 
om hur sjukdomen 
påverkar och hur de 
har integrerat 
sjukdomen in i deras 
liv. 
 

Urval bestående av 10 
personer i USA med 
diagnosen mycket svår 
KOL, som levde 
hemma. 
 

En kvalitativ metod användes, 
inspirerad av hermeneutik och 
fenomenologi.  Intervjuerna 
bandinspelades och 
transkriberades. Detta 
analyserades sedan av 
forskarna. 
 

Tre teman var identifierade 
som handlade om: “att veta 
vad som hjälper”, ”kämpa 
på - med nöd och näppe” 
och ”förlora kontroll – få 
kontroll”. 

Hög 
Kvalitet 

Nguyen, H.,              
Carrieri-Kohlman, V., 
Rankin, S., Slaughter, R. 
and Stulbarg, M. 
Is internet-based support for 
dyspnea self-management in 
patients with chronic 
obstructive pulmonary 
disease possible? Results of 
a pilot studie. 
Heart & Lung (2004) 
 

Syftet var att avgöra 
den preliminär 
effektivitet av en 
dyspnè kurs (iDSMP) 
på Internet för 
personer med KOL.  
 

Ett urval med 16 
personer – 2 grupper. 
Grupp 1 var antagna 
från en grupp som 
nyligen deltagit i en 
dyspné kurs. Grupp 2 
var rekryterade från 
andra ställen ex 
lungmottagning, 
rehabiliteringsprogram 
och KOL grupper på 
Internet. 

Databaserad egenvårds-
program som inkluderade 
utbildning, träning, egenvård 
och stöd. Dyspné, uppfattning 
av tillgängligt stöd och 
träningsbeteende mättes. 
Grupperna utvärderades 
genom interjuver efter tre 
månader efter slutförd studie. 
Analysen gjordes med t-test 
och Mann-Whitney U-test. 

Många deltagare tyckte att 
programmet ökade deras 
kunskap och 
tillvägagångssätt för att 
kunna klara sin dyspné. 
Dyspné med aktiviteter i 
det dagliga livet och 
egenvård för att klara 
symtomen visade en 
betydelsefull förbättring av 
det dagliga livet. 
 

God 
Kvalitet 



  
 
 

 

Författare, Titel, Tidskrift 

(År) 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

Odencrants, S., Ehnfors, M., 
& Grobe S. Living with 
chronic obstructive 
pulmonary disease: Part 1. 
Struggling with meal-
related situations: 
experiences among person 
with COPD (2005). Nordic 
Collage of Caring sciences 
 

Att beskriva 
erfarenheter och 
upplevelser som 
måltids relaterade 
situationer. 
Deltagarnas 
individuella 
upplevelser. 

Från ett register från 
fem vårdcentraler i 
Sverige. Den totala 
populationen var 
49 600. Av dessa 
passade 22 stycken in 
i studien och av dessa 
deltog 13 stycken 

Beskrivande design med 
kvalitativa interjuver och 
deltagarnas egna skrivna 
dagböcker. Informationen från 
intervjuerna och från 
dagböckerna kategoriserades 
och delades upp i 
underrubriker. 

Att laga maten ansågs för 
många vara en mycket 
fysiskt krävande uppgift. 
Många av dem har inte 
handlat själva på flera år. 
Tar också upp betydelsen 
av att ha sällskap, att få 
vara ensam. Tröttheten och 
behovet av att få mycket 
tid på sig vad som än ska 
göras. 

God 
Kvalitet 

Robinson T.  
Living with severe hypoxic 
COPD: the 
patients`experiense.  
Nursing times (2005). 

Att beskriva 
upplevelsen av att 
leva med svår 
syrgasberoende 
KOL. 

Ändamålsenligt urval 
som inkluderade 54 
personer. Av dessa 
valdes 10 personer ut 
på måfå för att 
medverka i studien. 

En kvalitativ fenomenologisk 
metod användes. Intervjuer 
som spelades in på band. 
Dessa intervjuer ägde rum i 
personernas hem. Efter varje 
intervju gjordes en mindmap. 

Personerna i studien 
upplever att sjukdomen 
påverkar många delar av 
deras vardag.  Många 
skylde på rökningen och 
skämdes över hur svårt det 
var/är att sluta. Andnöden 
gör att det är svårt att 
uträtta saker. Känner också 
mycket frustration, rädsla 
och ångest. Tycket att det 
är jobbigt att vara beroende 
av någon hela tiden, att 
behöva hjälp med allt som 
ska göras. 

Hög 
kvalitet 



 

 

 


