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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: KOL är en sjukdom som karakteriseras av en irreversibel 
luftflödesbegränsning. Symtom vid KOL kan vara dyspné, hosta, sekret, ångest, oro och 
cyanos. Enligt WHO kommer dödligheten i KOL att stiga och beräknas år 2030 vara den 
tredje vanligaste dödsorsaken i världen. Främsta orsaken till KOL är rökning och 
sjukdomen anses vara en folksjukdom.  
Syfte: Att belysa patienters upplevelse av att leva med KOL. 
Metod: Systematisk litteraturstudie har genomförts enligt kvalitativ innehållsanalys med 
manifest ansats. Sökningar efter artiklar skedde i databaserna PubMed, Cinahl och 
PsychINFO. Tolv artiklar som överensstämde med uppsatt syfte inkluderades.  
Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; begränsad aktivitet, beroende, isolering 
och emotionell påverkan. Andfåddhet och rädslan över att bli andfådd var bidragande 
orsaker till fysiska begränsningar i det dagliga livet. Patienterna upplevde svårigheter i att 
vara beroende av andra människor men var medvetna om att de behövde hjälp. 
Sjukdomen påverkade möjligheten att medverka i sociala sammanhang vilket kunde bidra 
till isolering och försämrad livskvalitet. Många kände skuld inför att ha orsakat 
sjukdomen själva genom rökning. 
Slutsats: Att leva med KOL är något som inverkar på det dagliga livet för den drabbade. 
Vara beroende av andra och samtidigt försöka behålla självständigheten upplevdes 
problematiskt. Att inte orka utföra olika aktiviteter kunde leda till begränsning och 
resulterade i isolering. Många kände skuld till att ha orsakat sjukdomen själv men även 
rädsla och ångest över att inte kunna andas. Kunskap och insikt hos sjukvårdspersonal 
kring patienternas upplevelse är nödvändigt för att kunna bemöta och förstå dennes 
situation.  
 
Nyckelord: Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, dyspné, upplevelse, känslor, livskvalitet.   
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Inledning 
Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) är ett tillstånd som rapporteras öka i omfattning 

och därmed utvecklas till en folksjukdom. Under utbildningens kliniska moment, tidigare 

arbete inom vården och utifrån privata erfarenheter har vi i olika sammanhang träffat på 

patienter med KOL. Utifrån dessa möten har vi konstaterat att många av dessa patienter 

kämpar med sin sjukdom och att den har stor inverkan på deras liv. Ett intresse för hur 

patienter upplever sin sjukdom väcktes. Vi upplever att kunskapen om patienters 

upplevelse behöver ökas för att få en djupare förståelse för sjukdomen och då på bästa sätt 

tillgodose patienternas omvårdnadsbehov. 

 

Bakgrund 
Patofysiologi 

KOL är en sjukdom som karakteriseras av en irreversibel luftflödesbegränsning. 

Patologiska tecken på KOL är kronisk inflammation i bronkiolerna, så kallad bronkiolit 

med eller utan samtidig destruktion av lungvävnad, emfysem. Inflammationen i 

bronkiolerna ger en ökning i luftvägarnas tjocklek vilket bidrar till luftflödeshinder. 

Inflammationen leder även till bildning av ärrvävnad runt bronkiolerna, vilket ger kroniska 

obstruktiva ventilationsinskränkningen. Emfysem innebär en destruktion av alveolerna och 

interstitiell lungvävnad. Väggarna mellan alveolerna bryts ner och den drabbade får större 

och färre alveoler vilket ger ett mindre effektivt gasutbyte. Detta kan även bidra till 

obstruktivitet genom att vid utandning trycka ihop fungerande lungvävnad (Blomberg, 

Sköld & Lindén, 2009). Perioder med förvärrade eller mer påtagliga symtom, 

exacerbationer, är vanligt förekommande (Janson, Bratel & Löfdahl, 2009).  

 

Den främsta orsaksfaktorn till KOL är tobaksrökning. KOL är därför en ovanligt 

förekommande diagnos hos personer som inte röker. Tobaksröken ger upphov till 

inflammation i luftvägarna som vid upprepad exponering kan leda till ett kroniskt tillstånd 

(Lundbäck & Larsson, 2006). Andra orsaker till att utveckla sjukdomen är långvarig och 

hög exponering av kemikalier och damm, luftföroreningar utomhus, återkommande 

luftvägsinfektioner som barn, passiv rökning eller astma (Almås, Bakkelund, Thorsen & 

Sorknæs, 2011).   
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Enligt Almås et al. (2011) lever cirka 500 000 till 700 000 personer i Sverige med KOL. 

Sjukdomen kan därmed ses som en folksjukdom och förekomsten anses öka. 

Socialstyrelsens Hälso- och Sjukvårdsrapport från 2009 visar att dödligheten hos kvinnor 

ökar medan den hos män minskar (Socialstyrelsen, 2009). På grund av att allt fler kvinnor 

röker och att befolkningen blir äldre, så kommer KOL år 2030 vara den vanligaste 

dödsorsaken i världen (WHO, 2012).  

 

Symtom 

Symtomen vid KOL kan initialt vara diffusa vilket leder till fördröjt uppsökande av 

sjukvården. Oftast söker patienten vård då de inte längre orkar utföra lättare fysiska 

ansträngningar, exempelvis gå i trappor eller bära tungt. KOL misstänks även i samband 

med upprepade luftvägsinfektioner. Karakteristiska symtom vid KOL är i varierande 

omfattning dyspné, trötthet, hosta, sekret, pip i bröstet, ångest, oro, cyanos, tryck över 

bröstet och eventuellt smärtor. Symtomen yttrar sig genom svårigheter med inspiration 

men framförallt vid exspiration (Sorknæs, 2002).  

 

Dyspné  

Det dominerande symtomet vid KOL är dyspné vilket innebär en känsla av andnöd eller 

andfåddhet. Dyspné är det symtom som beskrivs ha störst påverkan på KOL-patientens 

livskvalitet. Hur patienten upplever detta beror på den enskilde individens subjektiva 

upplevelse och är därmed svårt att generalisera. Patienter beskriver dyspnén som känslan 

av en ökad andning, tyngdkänsla, lufthunger eller flämtande (Hansson, 2002). 

 

Diagnos 

Vid symtom som slemhosta, hosta och andfåddhet ska KOL misstänkas men även hos alla 

rökare över 40 års ålder som har symtom (Griph & Ström, 2007). KOL diagnostiseras med 

hjälp av spirometri som avser att mäta patientens lungkapacitet. Statisk spirometri mäter 

lungvolymen och dynamisk spirometri mäter lungvolymsförändringar över tid 

(Hedenström, 2000). Lungröntgen ska ingå i en utredning av KOL, främst för uteslutande 

av andra sjukliga tillstånd i lungorna såsom lungcancer. Datortomografi ger en mer specifik 

bild än lungröntgen. En fysikalisk undersökning, så som auskultation, bör alltid göras men 

i ett tidigt skede av sjukdomen kan fynden kan vara få. Exspirationen kan eventuellt vara 

förlängd och biljud kan höras vid lungauskultation (Jakobsson, 2009). Peak Expiratory 
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Flow mätning, PEF-mätning är också en viktig del i undersökningen. Som komplement till 

spirometriundersökning är PEF-mätningen viktig för att mäta den maximala lufthastigheten 

under utandning. Den kan användas av patienten själv i hemmet och är ett enkelt mått på 

obstruktiviteten (Hedenström, 2000). 

 

Behandling 

KOL är en kronisk sjukdom vilket gör att behandlingen och rehabiliteringen fokuseras på 

att göra tillvaron så bra som möjligt för den drabbade genom symtomlindring. Det är 

betydelsefullt för patienten och dennes närstående att lära känna tecken på försämring av 

sjukdomen för att kunna reglera behandlingen (Sorknæs, 2002). KOL förorsakas ofta av 

rökning och försämring och insjuknande undviks genom rökstopp. Vikten av att hjälpa 

människor att sluta röka är därför betydelsefull men även det förebyggande arbetet 

gentemot att börja röka. Näringsrik kost, ökad fysisk aktivitet, hantering av psykosociala 

faktorer och medicinsk behandling är andra viktiga behandlingsåtgärder. Kosten är en 

viktig del i vården av patienter med KOL då mycket energi förbrukas till följd av ökat 

andningsarbete. Fysik aktivitet är viktigt och bidrar till att få upp sekret från lungorna och 

förbättra utvädringen av lungorna. Aktiviteten måste anpassas till varje enskild individ och 

en bra balans mellan aktivitet och vila är viktig (Almås et al., 2011). Farmakologisk 

behandling är inriktad på symtomlindring, då främst bronkvidgande och 

antiinflammatoriska medel samt syrgasbehandling (Griph & Ström, 2007). 

Syrgasbehandling bidrar till minskad andnöd och förbättrad livskvalitet (Larsson, 2012). 

Enligt Hjärt- och Lungfonden (2012) har sjukgymnast och arbetsterapeut en viktig uppgift i 

behandlingen med patienter med KOL. Sjukgymnasten kan ge råd om effektiv 

andningsteknik och hur patienten kan hosta upp slem på ett skonsamt sätt. Ett individuellt 

träningsprogram kan förbättra patientens kondition och stärka muskulaturen. Även 

arbetsterapeuten kan vara till hjälp med anpassning av bostaden och andra tekniska 

hjälpmedel. 

 

Prognos  

Enligt Hjärt- och Lungfonden (2012) är rökstopp helt avgörande för hur prognosen artar sig 

för den drabbade. Identifiering av tidiga symtom och rökstopp är därför viktigt för att 

förhindra utvecklingen av KOL. Enligt Jakobsson (2009) kan sjukdomsutvecklingen 

minskas och ge en bättre prognos vid rökstopp.  
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Konsekvenser och komplikationer av KOL  

Tobaksrökning är en stor riskfaktor till att utveckla KOL och kan även bidra till utveckling 

av åderförkalkning. Detta kan vara orsaken till att många patienter med KOL även har 

någon form av hjärtsjukdom. Vid grav KOL ses oftast viktförlust som en konsekvens. 

Undersökningar visar att 20-60 procent av personer med KOL lider av undernärning. Det 

krävs ökad energi i vila på grund av ökat andningsarbete men även en ökad 

energiomsättning vid fysisk ansträngning. De befinner sig i ett energimässigt negativt 

tillstånd där energidepåerna inte byggs upp utan bryts ned, till följd av en generell 

inflammation som påverkar kroppen negativt. Dålig aptit och känslan av andnöd vid 

ansträngning i samband med måltid kan bidra till ett lågt energiintag. Vid förvärrad KOL är 

det inte ovanligt med nedsatt muskelfunktion. Många lever ofta ett mycket stillasittande liv 

vilket resulterar i muskelsvaghet. Lungorna får svårare att syresätta blodet och där med 

även kroppens vävnader och organ. Vid svår KOL kan det även förekomma mentala 

förändringar. Syresättningen av blodet är otillfredsställande och hjärnan får en sämre 

syretillförsel vilket kan ge effekter på reaktionsförmågan, minnesfunktioner och 

koncentrationsförmågan. KOL är en progressiv sjukdom och försämras med åren om inte 

rätt behandling sätts in. Att vända försämringstrenden vid KOL är viktigt vilket görs med 

korrekta behandlingsåtgärder (Larsson, 2012). 

 

Livskvalitet 

WHO definierar livskvalitet som ”Individens uppfattning om sin ställning i livet i samband 

med den kultur och värdesystem där de bor och i förhållande till sina mål, förväntningar, 

normer och intressen. Det är ett brett omfattande begrepp som påverkas på ett komplext 

sätt av personens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, grad av självständighet, sociala 

relationer, personliga åsikter och deras relation till framträdande dragen i deras miljö.” 

(WHO, 1997). Livskvalitet har blivit ett viktigt begrepp inom hälso-och sjukvården och 

omfattar olika betydelsefulla och viktiga faktorer. De innefattar fysiska, psykiska och 

sociala faktorer som påverkar en människas välmående. Att uppleva livskvalitet är en 

viktig dimension av hälsa hos befolkningen eller hos en individ (Harrison, Juniper & 

Mitchell-DiCenso, 1996). 
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Teoretisk referensram  

Lidandet är enligt Eriksson (2001) unikt för varje människa och en del av livet. Inom 

vården förekommer det sjukdomslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande uppkommer i 

samband med sjukdom och smärta är den vanligaste orsak. Sjukdomslidande delas upp i 

två kategorier, kroppslig smärta samt själsligt eller andligt lidande. Kroppslig smärta kan 

orsakas av antingen sjukdom eller behandling. Lidande och smärta står i relation till 

varandra och genom att lindra smärtan lindras även lidandet. Själsligt och andligt lidande 

kan uppstå genom förnedring eller känslan av skuld och/eller skam. Lidande kan orsakas 

dels av patienten själv men även genom exempelvis vårdpersonalens bemötande. 

Förnedring sker ofta i förhållandet till andra människor medan skam är känslan hos 

människan själv. Båda begreppen ger en känsla av att gestaltas som något mindre och 

sämre än det egna idealet. Skuld kan uppstå vid känslan av att själv ha orsakat sin sjukdom 

eller sitt tillstånd.  

 

Vårdlidande kan enligt Eriksson (2001) orsakas av vård eller utebliven vård och kan bland 

annat vara kränkning av patientens värdighet, fördömelse och straff och maktutövning.  

Kränkning av patientens värdighet beskrivs som den vanligaste formen av vårdlidande. 

Patienten fråntas då möjligheten att fullt ut vara människa vilket kan leda till minskad 

användning av patientens hälsoresurser. Fördömelse grundar sig i att vårdaren anser sig ha 

makt att avgöra vad som är rätt eller fel för patienten. Patienten ges då inte rätt 

förutsättningar eller frihet att fatta egna beslut. Straff kan yttra sig genom att nonchalera 

patienten eller inte ge den vård som de har rätt till vilket också kan leda till förnedring av 

patienten. Maktutövning leder till lidande genom att beröva människan på dennes frihet. 

Genom att tvinga patienter utföra uppgifter som de inte klarar av eller låta blir att stötta 

dem i situationer där de är beroende av sin vårdare leder till ökat lidande.     

 

Vid sjukdom påverkas patientens livssituation, livet förändras och tar en ny riktning. Det 

lidandet som kan uppstå beskriver Eriksson (2001) som livslidande, lidande som innefattar 

hela livssituationen. Livslidande innebär ett hot mot den egna existensen, även en känsla av 

att inte kunna delta i sociala aktiviteter längre. Känslan av att inte veta när döden inträffar 

bidrar till ett ökat lidande vilket kan leda till rädsla och förtvivlan hos patienten. Vid 

plötslig förändring i livssituationen behöver patienten tid att finna ny mening.  
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Eriksson (2001) beskriver att erkännande av sitt lidande och en medvetenhet kring det 

bidra till att människan kämpar. Kampen och känslan av livslust ger en drivkraft som kan 

leda till utveckling och viljan att leva. Som sjuksköterska är det viktigt att identifiera 

patientens egna upplevelser och dennes redskap för att bidra till minskat lidande och även 

vara medveten om att varje lidande är unikt. 

 

Problemformulering  
Som vi tidigare har nämnt är KOL är en av våra stora folksjukdomar och dödligheten ökar, 

vilket resulterar i att även mötet med dessa patienter inom vården ökar. Detta förutsätter att 

sjuksköterskor och vårdpersonal har tillräcklig kunskap, kännedom och förståelse för 

sjukdomen. Denna patientgrupp har ett stort omvårdnadsbehov och sjuksköterskan behöver 

ha kunskap och förståelse för patienters upplevelser av att leva med KOL. Att kunna 

bemöta vanligt förekommande känslor och reaktioner hos dessa patienter anser vi är en 

förutsättning för att kunna minska lidande. KOL är en sjukdom som ger stora förändringar i 

livet för den drabbade. Om sjuksköterskan får en ökad förståelse för patientens situation i 

samband med sjukdomen kan eventuellt lidande lindras. Utifrån våra egna erfarenheter och 

upplevelser i mötet med patienter med KOL behövs psykologiskt stöd och stöttning. En 

person med KOL kan exempelvis uppleva smärta och ångest vid andningssvårigheter och 

dessa orsakar ett lidande som i det hela beror på sjukdomen.  

 

Syftet 
Studiens syfte är att belysa patienters upplevelse av att leva med KOL. 

 

Frågeställning 

Hur är patientens upplevelse av att inte kunna andas? 

 

Metod   
En systematisk litteraturstudie influerad av Forsberg och Wengström (2008) och Willman, 

Stoltz och Bathsevani (2011) valdes som metod. En systematisk litteraturstudie innebär att 

söka, kritiskt granska och sammanställa tidigare forskning inom valt område eller ämne. 

Fokus bör ligga på aktuell forskning och syfta till att sammanställa denna för nya kliniska 

underlag. Materialet ska vara vetenskapligt i form av artiklar eller rapporter. Kriterier för 
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inklusion och exklusion ska vara tydligt beskrivna. Det framtagna materialet ska analyseras 

och diskuteras. Grunden för systematisk litteraturstudie utgörs av en välformulerad fråga 

som genererar svar genom en analysprocess (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna 

som innefattas i denna litteraturstudie är analyserade och bearbetade utifrån kvalitativ 

innehållsanalys med manifest ansats beskriven av Lundman och Graneheim (2008). 

Materialet läses upprepade gånger, meningsenheter plockas ut och kodas för att sedan 

sättas in i kategorier.     

   

Urvalskriterier 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är inklusionskriterier de villkor som en publicerad 

undersökning ska uppfylla för att accepteras i analysen. Artiklarna som kommer innefatta 

materialet i studien ska vara peer-reviewed. För bedömning om artiklarna från PubMed 

uppfyller kravet på peer-reviewed görs en sökning i Ulrich ́s Periodicals Directory. De ska 

vidare utgå från patientperspektiv, innefatta både män och kvinnor och vara skrivna på 

svenska eller engelska. Artiklarna ska innehålla forskning från 2001. Axelsson (2008) 

beskriver att vid omfattande material kan det vara rimligt att tidsbegränsa för att få del av 

den senaste forskningen. Dagens samhälle förändras konstant och vi anser att från 200 till 

2012 kan ge oss ett hanterbart material som är relevant och vad vi anser vara den senaste 

forskningen. Vidare ska de vara utförda i Nordamerika eller Europa då dessa samhällen är 

applicerbara på det svenska samhället. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar ska 

inkluderas. Artiklar med låg vetenskaplig kvalitet utifrån egen genomförd 

kvalitetsgranskning, litteraturstudier samt studier som inte motsvarar syftet utgör kriterier 

för exklusion. Studier gällande palliativ vård och artiklar endast fokuserade på 

syrgasbehandling exkluderas.   

 

Sökningsförfarande 

Aktuell litteratursökning genomfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) och 

Willman et al. (2011). En inledande sökning gjordes med ord som var relevanta för vårt 

syfte, en fritextsökning. Den inledande sökningen påvisade relevant forskning i relation till 

uppsatt syfte. Efter det påbörjade vi en systematisk sökning. Sökningarna gjordes i 

databaserna PubMed, Cinahl och PsychINFO då dessa innehåller artiklar inom omvårdnad 

och medicin som svarar upp mot vårt syfte. Vid den systematiska sökningen användes 

sökord utifrån uppsatt syfte. För att selektera ut relevanta sökord användes databasernas 
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ämnesordlistor. I PubMed benämns de som ”MeSH-termer”, Cinahl som ”Cinahl 

Headings” och i PsychINFO som ”Thesaurus” (Forsberg & Wengström, 2008; Willman et 

al., 2011). Följande sökord kom sedan att användas, Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease, Dyspnea, Quality of life och Emotions. Då upplevelse inte finns som ämnesord 

gjordes fritextsökning med Experience. Enligt Willman et al. (2011) är det en fördel om en 

sökning innefattar både ämnesord och fritextsökning, detta för att erhålla en bred sökning 

och inte gå miste om relevanta studier. Utökad sökning gjordes i Cinhal och PubMed med 

sökorden Chronic Obstructive Pulmonary Disease med subheading Psychlogical Factors, 

Attitude, Attitude to illnes och Quality of life. När omfattningen på sökningarna ansågs 

hanterbar och relevant påbörjades en granskning av artiklarnas titlar och i relevanta fall 

granskades även abstraktet. Då abstraktet bedömdes som relevant lästes artikeln i fulltext. 

Noggrann och systematisk dokumentation skedde i varje steg (se bilaga 1). Sökningarna 

resulterade slutligen i 27 artiklar som lästes i fulltext. Artiklarna i fulltext skrevs ut, lästes 

enskilt och oberoende av varandra. Av dessa 27 exkluderas 13 artiklar då de inte tillfullo 

överensstämde med uppsatt syfte. 14 artiklar inkluderades för vidare artikelgranskning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Inkluderade artiklar granskades enligt granskningsmallar från Willman et al (2011). 

Kvalitén bedömdes utifrån en kvalitativ- och en kvantitativ granskningsmall. Enligt 

Willman et al. (2011) kan granskningsmallarna modifieras för att bättre tillämpas på aktuell 

studie och överensstämma med studiens syfte (se bilaga 4 & 5.) Ett par frågor togs bort för 

att mallen skulle passa vår studie. Frågorna i den kvalitativa granskningsmallen 

poängsattes och kunde sammanlagt ge 11 poäng. I den kvantitativa granskningen kunde 

frågorna ge 13 poäng. Den totala poängsumman räknades om i procent och artiklarna 

värderades därefter i tre grader, låg-medel-hög, se tabell 1. Alla artiklar lästes individuellt 

oberoende av varandra och granskades enligt granskningsmallarna. Åtta artiklar bedömdes 

ha hög kvalitet, fyra artiklar hade medel kvalitet och två bedömdes ha låg kvalitet. Artiklar 

med hög och medel kvalitet inkluderades i studien. De granskade artiklarna samanställdes i 

en artikelmatris (se bilaga 2).  
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Tabell 1: Kvalitetsgranskning 

80-100% Hög kvalitet 

60-79% Medel kvalitet 

0-59% Låg kvalitet 

 

 

Forskningsetiska övervägande 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ska artiklar som ingår i studien fått ett etiskt 

godkännande eller ska noggranna etiska överväganden ha gjorts. Alla artiklar som ingår i 

studien ska redovisas och inga studier ska exkluderas även om de inte överensstämmer med 

författarnas åsikter.  I samtliga artiklar som valts ut för den aktuella studien har tydlig etiskt 

aspekt framförts. Inga identifierade artiklar har medvetet uteslutits eller undanhållits och 

inget resultat har medvetet förvrängts eller uteslutits.   

 

Analysförfarande 

Artiklarna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys med manisfest ansats beskriven 

av Lundman och Graneheim (2008). Resultatet i artiklarna lästes upprepade gånger 

individuellt av alla författarna för att få en överblick över resultaten. Därefter följdes en 

gemensam reflektion över innehållet och meningsenheter plockades ut dvs. de meningar ur 

resultatet som överensstämde med vårt syfte. Lundman och Graneheim (2008) menar att 

textens innehåll inte ska tas ur sitt sammanhang. De framtagna meningsenheterna 

kondenserades för att erhålla ett mer lätthanterligt material, utan att förlora det väsentliga i 

texten. Meningsenheterna kodades, det vill säga ett eller några få ord togs ut som tydligt 

förklarade dess innehåll. Koderna granskades och diskuterades för att sedan paras ihop med 

varandra och skapa underkategorier. Underkategorier med liknande innehåll utgjorde sedan 

en kategori. Enligt Lundman och Graneheim (2008) ska innehållet i en kategori vara 

likartat och inte kunna inkluderas in i någon annan kategori. Detta kan vara problematiskt 

då studien innefattar personers upplevelser. Det är då viktigt att inga data faller mellan 

kategorierna och data utesluts. Genom vår analysprocess framkom fyra kategorier; 

begränsad aktivitet, beroende, isolering och emotionell påverkan (se bilaga 3). 
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Tabell 2: Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori  

Många uttryckte 
svårigheter av att 
vara beroende av 
någon 

Svårt att vara 
beroende av någon  

Svårt beroende Beroende 

Planering ansågs 
viktigt för att 
undvika att hamna i 
situationer med 
andnöd. Trots detta 
ansåg de flesta att de 
planerade för 
mycket och detta 
begränsade deras 
förmåga att delta i 
sociala aktiviteter. 

Planering viktigt för 
att undvika andnöd, 
men det begränsade 
aktiviteter 

Planering ger 
begränsad aktivitet 

Begränsad aktivitet 

Känna sig ansvarig 
och skyldig till att 
själv åstadkommit 
sjukdomen på grund 
av rökning var 
vanligt 

Känna ansvar och 
skuld till dålig hälsa  

Skuld till hälsan  Emotionell påverkan 

 

Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier; begränsad aktivitet, beroende, isolering och 

emotionell påverkan. Genomgående sågs andfåddhet och rädslan över att bli andfådd som 

bidragande orsaker till fysiska begränsningar i det dagliga livet. Social aktivitet, skötsel av 

sin dagliga hygien och arbetslivet påverkades till följd av sjukdomen. Det var svårt att vara 

beroende av andra men de var medvetna kring behovet av hjälp. Många upplevde det 

jobbigt att behöva ta emot hjälp och det gav en känsla av förlorad kontroll. 

Syrgasbehandlingen upplevdes som underlättande i det dagliga livet, men kunde också leda 

till begränsning. Möjligheten att medverka i sociala sammanhang minskade vilket kunde 

bidra till isolering och försämrad livskvalitet. Många saknade sitt tidigare liv, att kunna 

hälsa på familj och vänner eller utföra sina fritidsintressen. Leva med KOL innebar en 

emotionell påverkan, där många kände skuld inför att ha orsakat sjukdomen själva genom 

rökning. Panikattacker och ångest var relaterade till andningssvårigheter och relationen 

mellan andning och ångest upplevdes som en ond cirkel. 
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Begränsad aktivitet 

Patienterna upplevde fysiska begränsningar i det dagliga livet till följd av sin sjukdom, 

vilket bidrog till minskad social aktivitet och förlorade relationer. Sjukdomen påverkade 

även arbetslivet och förmågan att utföra hushållsarbeten (Avşar & Kaşikçi, 2010; Bailey, 

2004; Berger, Kapella & Larson, 2011; Eloffson & Öhlén, 2004; Seamark, Blake, Seamark 

& Halpin, 2004). Samtidigt som de upplevde svårigheter i att utföra hushållsarbeten, så 

fanns det dem som upplevde tvärtom. Att självständigt kunna ta hand om hushållet, trots 

sina begränsningar, ansågs viktigt och kompenserade för många andra förluster av 

funktioner. Detta gav en känsla av kontroll (Ek, Sahlberg-Blom, Andershed & Ternestedt, 

2011; Fraser, Kee & Minick, 2006). 

 

Andfåddhet gjorde det svårt att utföra dagliga aktiviteter. Den bidrog till en rädsla för 

fysisk utmattning då det kunde leda till dyspné. Rädslan begränsande möjligheten till 

spontana aktiviteter (Avşar & Kaşikçi, 2010; Barnett, 2005; Ek et al., 2011; Eloffson & 

Öhlén, 2004). Begränsningen medförde ändrad livsstil och förändrad livsstandard (Avşar & 

Kaşikçi, 2010). Rädsla över att bli andfådd när ingen var närvarande gjorde att dagliga 

aktiviteter, såsom att gå ut med hunden minskade. Planering var viktigt för att undvika 

situationer där dyspné kunde uppkomma. Planering ansågs ge kontroll över livet, men 

kunde samtidigt ses som frustrerande då det begränsade patienterna att delta i spontana 

aktiviteter (Willgoss, Yohannes, Goldbart & Fatoye, 2011). Deras fysiska tillstånd gjorde 

det svårt att planera eftersom de aldrig visste hur de skulle må. Chanserna till ett socialt och 

normalt liv försämrades därmed (Barnett, 2005). 

 

Andfåddhet beskrevs som ett förstadium till en panikattack och att undvika ansträngning 

sågs som det enda alternativet (Willgoss et al., 2011). Genom minskad ansträngning och 

aktivitet påverkades patienternas kondition och muskelfunktion. Musklerna blev svagare 

och patienterna fick svårare att röra sig. Detta ledde till nedsatt självförtroende och rädsla 

över att lämna huset. Inaktiviteten bidrog till en ond cirkel som resulterade i ett ökat 

beroende av andra, funktionsnedsättning, minskad aktivitet och minskad livskvalitet 

(Barnett, 2005). 

 

Smärta och andnöd medförde allvarliga konsekvenser för patienterna och påverkade det 

dagliga livet. En del patienter blev kvar i sina sängar, oförmögna att göra något vilket 
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resulterade i ett ensamt liv. Ångest och andnöd beskrevs som starkt kopplat till smärta. 

Rädslan över förvärrad och svårhanterbar smärta ledde till minskad aktivitet (Lohne, Heer, 

Andersen, Miaskowski, Kongerud & Rustoen, 2010). 

  

Trötthet, sömnsvårigheter, social isolering, ensamhet, depression och känslor av förtvivlan 

var faktorer som påverkade både energi och kraft vilket begränsade dem i dagliga 

aktiviteter (Ek et al., 2011). Nätter sågs som särskilt problematiska då många enbart sov 

några timmar (Barnett, 2005). Att endast kunna sova i speciella positioner såsom lutad över 

köksbordet eller liggande på soffan resulterade i minskad sömn och påverkade de dagliga 

aktiviteterna (Lohne et al., 2010). Många upplevde det jobbigt att gå upp på morgonen, klä 

på sig, sköta sin dagliga hygien och gå från ett rum till ett annat. Detta var tidskrävande då 

de behövde stanna upp och hämta andan (Barnett, 2005; Eloffson & Öhlén, 2004; Seamark 

et al., 2004).  

 

Syrgasbehandling upplevdes som en begränsning för många patienter men gav också ökad 

frihet då det underlättade vardagen (Eloffson & Öhlén, 2004; Ek et al,. 2011). Sömnen 

förbättrades och trötthet minskade vilket bidrog till bibehållen aktivitet (Ek et al., 2011). 

 

Beroende  

Patienterna upplevde svårigheter i att vara beroende av andra människor men var medvetna 

om att hjälpen behövdes (Avşar & Kaşikçi, 2010; Barnett, 2005; Ek et al., 2011; Eloffson 

& Öhlén, 2004; Fraser et al., 2006; Seamark et al., 2004). Leva med KOL innebar i olika 

grader att vara beroende av och anförtro sig till andra men samtidigt försöka behålla 

kontroll över sitt liv. Hjälp från familj och vänner främjade patientens känsla av 

självständighet (Fraser et al., 2006). Det bidrog även till en känsla av tillhörighet och 

bevarad självkänsla (Eloffson & Öhlén 2004; Berger et al., 2011). Självständigheten 

påverkades av sjukdomen. Trötthet var ett problem som skapade behov av praktisk hjälp av 

närstående och hemhjälp. Det resulterade i känslor av att vara bunden till hemmet 

(Eloffson & Öhlén, 2004). Att vara beroende av hjälp från andra i intima situationer kunde 

ge ångest (Ek et al., 2011).  

 

Svårigheter i att acceptera hjälp från andra gjorde att patienterna undvek att utföra vissa 

aktiviteter när anhöriga var närvarande. Strävan efter att vara oberoende tog över, även om 



 

   
 13 

det tog längre tid än det skulle gjort om de hade fått hjälp (Barnett, 2005). Hjälp 

uppskattades men kunde lätt leda till överbeskyddande då anhöriga hade tendens att ta över 

och ta ifrån patientens möjlighet att klara sig själv. Tanken bakom hjälpen var god men i 

vissa situationer kunde det bli överväldigande (Berger et al., 2011).  

 

Många upplevde att närvaro av någon som kunde vara deras röst var positivt, i situationer 

där energin var otillräcklig. Även hjälp vid förflyttning av syrgastuben när de lämnade 

hemmet och hjälp med skötsel av hemmet. Trots svårigheter i att bo ensam upplevdes en 

frihetskänsla och det värderades högt, såsom att inte behöva ta någon annan i beaktande när 

känslan av energi brast (Ek et al., 2011). lknkjnkjn 

 

Olika faktorer påverkade hur patienten mådde i akuta situationer och de fann det positivt 

och viktigt att någon fanns närvarande. Många upplevde att de mådde som bäst när någon 

befann sig i rummet med dem som familjen eller sjuksköterskan (Heinzer, Bish & 

Detwiler, 2003).  

 

Isolering 

Leva med KOL innebar risk för social isolering (Avşar & Kaşikçi, 2010; Barnett, 2005; 

Berger et al., 2011; Ek et al., 2011; Eloffson & Öhlén, 2004; Fraser et al., 2006; Gysels & 

Higginson, 2008; Seamark et al., 2004; Willgoss et al., 2011). Många försökte finna olika 

strategier för att kompensera förluster, göra saker annorlunda och ändra rutiner. Sjukdomen 

var trots detta ett hot mot individens självständighet vilket bidrog till isolering och 

försämrad livskvalitet (Eloffson & Öhlén, 2004; Fraser et al., 2006). Trots ändrade rutiner 

och anpassning för att kompensera olika förluster relaterade till sjukdomen räckte det inte 

då den är progressiv (Fraser et al., 2006). 

 

Patienterna upplevde att det var svårt för andra att förstå deras situation, hur skrämmande 

det kunde kännas (Ek et al., 2011; Gysels & Higginson, 2008). De kände osäkerhet och 

utanförskap inför andras reaktioner på sjukdomen, exempelvis vid användning av 

medicinisk utrustning offentligt. Detta gjorde att platser med mycket folk undveks, vilket 

bidrog till isolering och utanförskap (Avşar & Kaşikçi, 2010; Berger et al., 2011; Eloffson 

& Öhlén, 2004). Somatiska symtom så som svettningar och inkontinens bidrog också till 

social isolering, eftersom patienterna då undvek möte med andra människor. Oro och 
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ångest inför sjukdomen var också en bidragande faktorer (Willgoss et al., 2011). 

Hostattacker var ett återkommande problem, mycket kraft gick åt för att hosta och detta 

påverkade patienternas energi. Det var krävande att vara bland människor vid svåra 

hostattacker när de var tvungna att hosta upp slem. Sociala sammanhang undveks även på 

grund av rädsla för infektion vilket avsevärt kunde minska energin (Ek et al., 2011). 

Sjukdomen upplevdes som oförutsägbar vilket bidrog till känslan av att vara bunden till 

hemmet. Detta ledde till isolering och minskade möjligheter att medverka i sociala 

sammanhang (Barnett, 2005). 

 

Trötthet och energibrist bidrog till minskat deltagande i sociala aktiviteter. 

Syrgasbehandling minskade tröttheten och gav patienterna mer ork. Detta underlättade 

deras möjligheter till att medverka i sociala aktiviteter och gjorde det lättare att lämna 

hemmet. Behandlingen kunde även bidra till ökad isolering genom känslan av skam över 

att visa sig ute med syrgastuber (Ek at al., 2011; Eloffson & Öhlén, 2004). Användandet av 

en elektrisk rullstol kunde bidra till minskad isolering och gav möjlighet för aktivitet 

utanför hemmet. Detta vidgade vyerna och skapades livsglädje (Ek et al., 2011). Trots detta 

upplevde många att rullstolen var svår att acceptera, särskilt på offentliga platser. Det 

upplevdes genant att inte kunna ta hand om sig själv längre (Barnett, 2005; Berger et al., 

2011). 

 

Patienter upplevde en ensamhet som delvis berodde på minskat deltagande i sociala 

aktiviteter (Avşar & Kaşikçi, 2010; Ek et al., 2011; Eloffson & Öhlén, 2004; Fraser et al., 

2006; Gysels & Higginson, 2008). De saknade sitt gamla liv som innehöll resor, besöka 

vänner, att bjuda över vänner på middag eller att utöva olika intressen (Eloffson & Öhlén, 

2004). 

 

Emotionell påverkan 

Andfåddhet, emotionell dysfunktion och ångest upplevdes som en del av sjukdomen 

(Fraser et al., 2006). Att själv ha orsakat sjukdomen på grund av rökning gav en känsla av 

skuld och skam (Berger et al., 2011; Eloffson & Öhlén, 2004; Gysels & Higginson, 2008). 

Deltagarna ångrade att de inte hade slutat röka tidigare och funderade över hur livet skulle 

sett ut då. Skam över att de en gång började röka (Eloffson & Öhlén, 2004). Även 

andfåddheten upplevdes skamlig, då den ofta uppfattades som självförvållad och många 
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fruktade reaktionerna från vänner och familj. Det ansågs socialt oacceptabelt, vilket ledde 

till att de undvek kontakt med omvärlden (Gysels & Higginson, 2008). 

 

Rädslan över att varje andetag kunde vara det sista ledde till ångest, panik och hjälplöshet 

(Heinzer et al., 2003; Bailey, 2004; Fraser et al., 2006). Förnekelse av sjukdomen var 

vanligt i ett tidigt skede, vilket bidrog till en känsla av kontroll (Fraser et al., 2006). 

Omedvetet försökte de anpassa sig efter symtomen (Gysels & Higginson, 2008). När 

andnöden upplevdes traumatisk kunde sjukdomen inte längre förnekas och en intensiv 

rädsla och panik uppstod (Avşar & Kaşikçi, 2010; Bailey, 2004; Fraser et al., 2006; 

Seamark et al., 2004; Willgoss et al., 2011). Panikattacker var relaterade till 

överansträngning och ofta förknippade med andningssvårigheter. Relationen mellan 

andning och ångest beskrevs som en ond cirkel. Episoder av panik föregicks ofta av 

andnöd, vilket förvärrades av efterföljande känslor av panik. Panikkänslorna gav en känsla 

av förlorad kontroll och hjälplöshet (Willgoss  et al., 2011).  Att vara utan medicin och 

ensam med panikkänslorna nattetid uttrycktes i ångest och gav känslor av rädsla (Bailey, 

2004; Willgoss  et al., 2011).  

 

Frustration och irritation på grund av minskad aktivitet beskrevs av patienterna. Tankar om 

självmord förekom, de ville avsluta den ständiga kampen mot andningen. Att tvingas leva i 

en kropp som ständigt skapade problem var mycket frustrerande (Barnett, 2005; Seamark 

et al., 2004). Upplevelsen av andfåddhet var subjektiv, hur de kände och var förmögna att 

klara av situationer i det dagliga livet. Ilska, frustration och känna sig trängd bland folk var 

normala rektioner vid andningssvårigheter (Bailey, 2004). 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med KOL. 

Fyra kategorier framkom i analysen; begränsad aktivitet, beroende, isolering och 

emotionell påverkan vilket påvisar behovet av omsorgsfull omvårdnad och engagemang.  

Som sjukvårdspersonal stödjer man patienterna och ser till varje unik individ. I avsaknad 

av stöd riskerar patientens osäkerhet och rädsla inför sjukdomen att öka. Göransson (2002) 

beskriver att KOL innebär en stor förändring i livet, både socialt och emotionellt. 

Sjuksköterskan måste ge patienten tid, inte vara stressad och ha ett lugnt bemötande. 
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Patienten kan minska sin andfåddhet genom långsammare rörelser än tidigare och genom 

att använda rätt andningsteknik, vilket påvisar att pedagogiska interventioner kan vara 

värdefulla. Det är viktigt att patienten vågar anstränga sig, eftersom det är betydelsefullt att 

bibehålla den aktuella konditionen eller försöka förbättra en redan nedsatt kondition. Enligt 

Larsson (2011) upplever patienter med KOL en rädsla inför andnöd och minskar därför sin 

aktivitet och träning. Träningen ger förbättrad rörlighet, muskelstyrka och kondition. Det är 

därför viktigt att fortsätta röra på sig men inte forcera ansträngningen. Almås et al (2011) 

skriver att rädslan för vad som kan hända vid daglig aktivitet gör att patienten stannar 

hemma, vilket leder till isolering. Ofta upplevs ångest över att lämna hemmet och livet kan 

kännas meningslöst. Många upplever också en kronisk trötthet. Tröttheten anser vi kan 

bidra till minskad aktivitet som i sin tur leder till isolering.  

 

Att vara beroende upplevdes som svårt och det poängteras i flera av artiklarna (Avşar & 

Kaşikçi, 2010; Barnett, 2005; Ek et al., 2011; Eloffson & Öhlén, 2004; Fraser et al., 2006; 

Seamark et al., 2004). Att behöva ta emot hjälp för klara av vardagslivet måste vara svårt 

och påfrestande både för patienten men även för de anhöriga som hjälper till. Det är av stor 

vikt att även se anhöriga och inte enbart patienten. Vid allvarlig sjukdom drabbas även 

familjen och det är en stor påfrestning även för dem. Barnett (2005) beskriv att patienterna 

undvek vissa aktiviteter för att inte behöva få hjälp av andra. Detta val kan ge 

begränsningar i patienternas liv, både aktiviteter och i sociala sammanhang. Inom 

sjukvården får patienten mycket hjälp och de kan känna sig osjälvständiga. Det är viktigt 

att sjukvårdspersonalen ser utifrån patientens självbestämmande. Enligt Eriksson (2001) 

kan sjukvårdspersonal bidra till lidande genom att utöva makt gentemot patienten. Detta 

kan ske i situationer där patienten inte tas på allvar eller utsätts för situationer de inte klara 

av, beroende på dagsform. Detta kan även bidra till kränkning av patientens värdighet och 

ytterligare öka lidandet. Vi anser att sjukvårdspersonal ska vara lyhörd, lyssna på patienten 

och dennes önskningar. En öppen dialog kan bidra till trygghet hos patienten att våga be 

om hjälp eller uttrycka önskningar om självständighet. 

 

Till följd av sjukdomen upplevde patienterna isolering (Avşar & Kaşikçi, 2010; Barnett, 

2005; Berger et al., 2011; Ek et al., 2011; Eloffson & Öhlén, 2004; Fraser et al., 2006; 

Gysels & Higginson, 2008; Seamark et al., 2004; Willgoss et al., 2011). Eriksson (2001) 

menar att livslidande kan uppstå till följd av social isolering. Detta överensstämmer med 
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våra tankegångar. Att inte orka träffa familj och vänner på grund av att sjukdomen kan ge 

ett lidande för patienten. Lidandet skulle kunna lindras genom att inkludera hela familjen i 

samtal där de får möjlighet att lyfta fram eventuella hinder och känslor kring sjukdomen. 

Enligt Bergbom och Nilsson (2000) kan sjukdomen bryta ner patientens identitet vilket kan 

leda till en känsla av förlust. Detta leder till social isolering då sjukdomen och 

behandlingen ger minskad frihet. Göransson (2002) menar att lidande kan minska och den 

sociala isoleringen bryts genom exempelvis information och undervisning i grupp så kallad 

KOL-skola. Där ges en möjlighet att träffa andra patienter med liknande symtom. 

Omvårdnadsinsatserna vid KOL innebär till stor del att handleda patienterna i egenvård. 

Det är viktigt att sjuksköterskan kan undervisa patienterna i bland annat inhalationsteknik, 

andningsteknik och nutrition på ett systematiskt och strukturerat sätt och det är viktigt att 

upprepa informationen. Patienterna måste känna sig informerade, delaktiga och motiverade 

för att få en förbättrad livskvalitet. Undervisning i grupp kan ge möjlighet till 

kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Detta tror vi också är bra för patienter med 

KOL. Att få möjlighet att träffa andra i liknande situation och dela med sig av sina 

erfarenheter tror vi kan stärka och bekräfta patienterna i deras svåra livssituation men även 

bidra till minskad isolering. 

 

Enligt Arman och Rehnsfeldt (2006) ansvarar och vårdar sjuksköterskan lidande människor 

i sin dagliga yrkesverksamhet. Detta medför att alla sjuksköterskor bär ett ansvar att i 

möjligaste mån förstå patientens lidande och dess förlopp samt kunna se de behov som 

behövs för att lindra lidandet. Trots detta undviker många sjuksköterskor att möta 

patientens lidande för att skydda sina egna känslor. Patientens lidande blir då osett, vilket 

kan leda till ökat lidande eftersom dennes behov inte blir tillgodosett. Enligt Eriksson 

(2001) kan ett vårdlidande uppstå vid utebliven vård. Vi tror att detta är relativt vanligt. 

Sjuksköterskan vill hjälpa, men är rädd för att själv påverkas av patientens lidande och 

lämnar därför patienten själv med sitt lidande.  

 

Att själv ha orsakat sjukdomen på grund av rökning gav en känsla av skuld (Berger et al., 

2011; Eloffson & Öhlén, 2004; Gysels & Higginson, 2008). Samhällets outsagda ”skyll-

dig-själv” inställning till sjukdomen kan bidra till känslan av skuld. Då rökare själva har 

satt sig i situationen som bidrar till sjukdomen. Sjuksköterskan har därför en viktig position 

i vården och omvårdnaden att bemöta patienternas frustration, skuld och oro, relaterat till 
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sjukdomen är en viktig del i omvårdnaden. Göransson (2002) menar att sjuksköterskan ska 

vara medveten om sitt förhållningssätt kring rökning och inte ha vissa värderingar som kan 

uppfattas hindrande för patienterna. Sjukvårdspersonal bär med sig föreställningar kring 

sjukdomen och de inverkar på hur de ser, bemöter och vårdar patienten (Wright, Watson & 

Bell, 2006). Sjuksköterskans värderingar angående rökning kan lysa igenom. Exempelvis 

att det är patientens eget fel eftersom de orsakat sjukdomen med rökning. Sjuksköterskans 

roll är att skapa trygghet för patienten (Almås et al., 2011). Att döma patienten och inte ge 

den vård som behövs kan göra att lidande uppstår. Patienten kan själv även bidra till 

lidande genom känslan av skuld och skam (Eriksson, 2001). Lundh, Rosehall och 

Törnkvist (2006) skriver att sjuksköterskors delaktighet och engagemang kan underlätta för 

en öppen attraktiv miljö, genom att använda verbala uttryck som inte orsakar skuldkänslor 

och skam. Sjuksköterskans stöd och inspiration till hopp kan bidra till att en god relation 

skapas.  

 

Många patienter med KOL lider även av någon form av hjärtsjukdom (Larsson, 2012). 

Enligt Hjärt- och Lungfonden (2012) är även hjärtsvikt en folksjukdom och i Sverige lider 

runt 250 000 människor av hjärtsvikt. Alehagen, Rahmqvist, Paulsson och Levin (2008) 

visar i sin studie att hjärtsviktspatienten påverkas både psykiskt och fysiskt utav sin 

sjukdom vilket orsakar nedsatt livskvalitet. De upplever samma emotionella känslor som 

patienter med KOL, depression, rädsla och oro. Mårtensson (2005) beskriver att nedsatt 

livskvalité kan beror på känslan av maktlöshet och begränsningar av den fysiska förmågan, 

vilket påverkar de flesta aktivteter i det dagliga livet. Trötthet är det främsta symtomet 

vilket bidrar till begränsningar i patienternas liv och kan leda till en känsla av isolering.  

 
Mårtensson (2005) beskriver att professionell kvalificerad vård vid kronisk sjukdom kräver 

en förståelse för hur det kan vara att leva med sjukdomen. Ökad kunskap är avgörande för 

att sjukvårdspersonal ska kunna förstå beteenden, hitta motivation till förbättring och 

behandling. För ett bra omhändertagande av patienter med KOL tror vi att det är viktigt att 

ta hänsyn till patienternas subjektiva upplevelser. Enligt Wright et al. (2006) är människans 

sätt att hantera sjukdom individuellt, eftersom förklaringar till varför olika händelser 

inträffar i livet upplevs som något subjektivt. Individens upplevelse påverkar hur individen 

hanterar sitt insjuknande och sin sjukdomsupplevelse.   
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Metoddiskussion 

Enligt Willman et al. (2011) bör en litteratursökning ske i flera databaser för att få en 

tillfredsställande omfattning. I aktuell studie användes databaserna Cinahl, Pubmed och 

PsychINFO vilka enligt Forsberg och Wengström (2008) används inom omvårdnad, 

medicin och psykologisk forskning. Genom dessa databaser anser vi oss fått fram artiklar 

som var relevanta för vårt syfte. Inkluderade artiklar skulle vara skrivna på svenska eller 

engelska. Utifrån uppsatt begränsning ses en överhängande risk att innehållsmässigt bra 

artiklar skrivna på andra språk kan ha förbigåtts. Vi valde att inkludera artiklar från 2001-

2012, då senaste forskningen inom ämnet var målsättningen, vilket kan ha bidragit till 

utebliven forskning. Enligt Axelsson (2008) kan det vara rimligt att tidsbegränsa för att få 

del av den senaste forskningen. Ett av urvalskriterierna var att undersökningarna skulle 

vara genomförda i en västerländsk kontext detta för att kunna vara överförbart till vårt 

samhälle.  Studier där personerna vårdas palliativt eller studier endast gällande 

syrgasbehandling exkluderades, detta kan ha bidragit till att relevant forskning uteblev och 

kan ha påverkat resultatet. Att inte avgränsa till någon ålder är en styrka då vi inte missat 

någon patientgrupp. 

 

Enligt Willman et al. (2011) är det viktigt att en sökning omfattar både fritextord och 

ämnesord. Detta gjorde vi, vilket är en styrka, då sökning med ämnesord gav ett mindre 

och mer specifikt utfall i sökningen och fritextsökningen ledde till bredare utfall. Vidare 

skriver Willman et al. (2011) för att kunna utnyttja databasernas kapacitet maximalt ska 

sökstrategin anpassas och förändras till de olika databaserna. Vi bedömde att det inte var 

möjlig att läsa igenom alla artiklar vi fick genom våra sökningar, utan vi begränsade oss i 

det första skedet av sökningen till titlar och abstrakt. Titlarna lästes vid sökningar under ca 

200 träffar och vid en intressant titel lästes abstraktet. Vid mer än 200 träffar gjordes en 

avvägning av antalet titlar och vi såg sedan till de första titlarna, abstrakten och dess 

överensstämmelse med vårt syfte och om vidare avgränsningar kunde göras. Detta kan ha 

gjort att relevanta och betydelsefulla artiklar kan ha förbisetts. Genom att göra utökad 

sökning med sökordet Chronic Obstructive Pulmonary Disease med subheading 

Psychlogical Factors gavs tillfälle att hitta ytterligare artiklar som överensstämde med 

syftet vilket ger styrka i studien. Utifrån presenterat resultat anser vi att bra och relevanta 

artiklar som svarade mot vårt syfte hittades. Alla inkluderades artiklar lästes av samtliga. 

Vid oenighet kring materialet och dess relevans till syftet fördes en diskussion tills enighet 
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uppnåddes. Denna genomläsningsprocess ökar trovärdigheten då texten kan uppfattas på 

olika sätt beroende av vem som läser den. Vid sökningarna i Cinahl, PubMed och Psykinfo 

identifierades redan funna artiklar vid flertal tillfällen, vilket stärker trovärdigheten 

eftersom det tyder på att sökningarna har utförts grundligt.  

 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2011) som beskriver att mallarna kan 

modifieras för att passa aktuell studie. Vissa frågor rationaliserades bort och använda 

frågor poängsattes med ett poäng vardera. Riskerna med detta anser vi kan vara att några 

frågor borde haft större betydelse men poängsatt på samma sätt vilket kan ha påverkat 

bedömningen av artiklarnas kvalitet. Mallarna modifierades utifrån vår kunskap om 

vetenskaplig forskning och med stöd från relevant litteratur. Summan av poängen räknades 

om i procent. Detta anser vi ge trovärdigt material till studien. Enligt Willman et al. (2011) 

ökar möjligheterna att jämföra studier om man använder sig av procenttal för att gradera 

studiers kvalitet. De artiklar som uppfattades ha hög eller medel kvalitet inkluderades i 

studien och resultaten analyserades. Enligt Willman et al. (2011) ökar trovärdigheten i 

granskningen om det är minst två oberoende granskare som sammanför sina tolkningar. 

Genomfört granskningsförfarande har även neutraliserat våra egna föreställningar och 

förförståelse. Artiklarna lästes först enskilt för att sedan diskutera resultatet gemensamt, 

detta anser vi ger en ökad trovärdighet. Det gavs en bra grund för det kommande 

analysarbetet. Enligt Forsberg och Wengström (2008) och Willman et al. (2011) stärker det 

trovärdigheten vid en systematisk litteraturstudie att inkludera både kvalitativa och 

kvantitativa studier. De kvantitativa studierna ansågs efter granskning ha låg kvalitet och 

exkluderades därför. Att enbart kvalitativa artiklar slutligen inkluderades kan ha påverkan 

på studiens resultat men eftersom vårt syfte var patientens upplevelse innebär det att de 

flesta artiklarna var av kvalitativ ansats då dessa ofta beskrivs i kvalitativa studier.  

 

Vi valde att göra en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Enligt Lundman och 

Graneheim (2008) används en kvalitativ innehållsanalys för att granska och tolka texter 

från exempelvis intervjumaterial. Manifest ansats innebär att beskriva innehållet utifrån det 

synliga och uppenbara i texterna. Latent ansats skiljer sig då man försöker tolka texten och 

hitta underliggande meningar. I analysprocessen uppkom meningsenheter som passade in i 

fler kategorier. Då syftet är att beskriva patienters upplevelser så kan detta vara 

problematiskt. Vi gick då tillbaka till ursprungsartikeln och såg till sammanhanget för att 
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sedan kunna diskutera materialet och placera in i rätt kategorier. Detta kan ha påverkat 

kategoriernas innehåll men det är en styrka att vi gått tillbaka till samanhanget och fört 

ytterligare diskussioner.   

 
Förslag till forskning 

Eftersom KOL är en sjukdom som ökar så ökar också antalet anhöriga. Det vore intressant 

att se hur anhöriga upplever situationen och vilken stöd och hjälp de behöver och får. Att 

utföra forsking som avser sjuksköterskans roll i vården av patienter med KOL vore 

användbart. Vi upplevde att det fanns en del litteratur om detta, men inte mycket forskning. 

Det är angeläget för oss att veta hur vi stödjer och hjälper dessa personer på bästa sätt. 

Intressant vore också att se hur upplevelsen av att leva med sjukdomen skiljer sig mellan 

kvinnor och män.  

 

Klinisk implikation  
Livet förändras markant för patienter med KOL. De tvingas förändra sin vardag och rutiner 

vilket resulterar i olika förluster, exempelvis intressen och sociala samanhang. Att leva 

med KOL innebär många hinder i vardagen. Resultatet visades att dyspné var det största 

symtomet av sjukdomen och patienterna tvingades ständigt kämpa med andningen och mot 

ångesten. Detta anser vi skapar ett onödigt lidande för patienten. Enligt Dahlberg (2003) är 

målet för all omvårdnad att lindra eller förhindra lidande och skapa förutsättningar för en 

känsla av välbefinnande för patienten. Förhoppningen är att studiens resultat kan ge 

sjukvårdpersonal en ökad förståelse för patientens upplevelser av att leva med KOL. Vi 

anser att all vårdpersonal har nytta av denna kunskap då KOL är en vanligt förekommande 

och ständigt ökande sjukdom. 

 

Slutsats 
Att leva med KOL är något som inverkar på det dagliga livet för den drabbade. Det 

framkom fyra kategorier; begränsad aktivitet, beroende, isolering och emotionell påverkan. 

Med hjälp av ovanstående fyra huvudfynd kan möjligtvis medvetenheten öka hos hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Detta kan i sin tur leda till minskat lidande och ökad livskvalitet 

hos patienter med KOL. Att vara beroende av andra och samtidigt försöka behålla 

självständighet var problematiskt. Detta är något som sjukvårdspersonal behöver ha i 

åtanke, att låta patienten ta den tid som den behöver för att utföra olika sysslor. Det är 
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viktigt att sjukvårdspersonal inte gör saker åt patienten för att det ser ansträngande och 

jobbigt ut för patienten. Patienternas vardagsliv påverkades av sjukdomen, att inte orka 

utföra olika aktiviteter kan leda till begränsning och resulterade i isolering. Denna 

patientgrupp upplever många emotionella känslor, många känner skuld till att ha orsakat 

sjukdomen själv men även rädsla och ångest över att inte kunna andas. KOL är en kronisk 

sjukdom som ständigt ökar bland befolkningen. Detta innebär att sjukvårdspersonal 

behöver ha kunskap om patienters upplevelser av att leva med KOL för kunna ha förståelse 

och bemöta den drabbade.   
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Bilaga 1 – Sökningsmatris  
 

”… ” (Fritextsökning)  + (Explode) MMT (MeSH/Main Headings/Thesaurus 
   
Sökning Cinahl   Sökningar under augusti och september 2012  

 

Söknr Sökord Träffar Lästa  
titlar 

Lästa  
abstrakt 

Lästa  
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

(Artikelnr) 
1 MMT Chronic 

Obstructive Pulmonary 
Disease + 

5105 - - -  

2 MMT Dyspnea + 3116 - - -  
3 ”Experience” 74388 - - -  
4 MMT Quality of life + 32240 - - -  
5 MMT Emotions + 5278 - - -  
6   1 AND 3 138 138 20 10 1, 7, 10, 11, 

12, 13, 14, 17, 
7 1 AND 2 380 - - -  
8 1 AND 4 433 - - -  
9 1 AND 5 5 5 2 2 3, 8 
10 1 AND 2 AND 3  24 24 9 4 10, 11, 17 
11 1 AND 3 AND 4 29 29 5 4 1, 12, 17 
12 1 AND 2 AND 4 83 83 6 1  
13 1 AND 2 AND 5 4 4 1 2 8 
14 1 AND 2 AND 3 AND 4 2 2 1 1  
1 MMT Chronic 

Obstructive Pulmonary 
Disease +  

Subheadings 
Psychosocial Factors 

202 202 27 8 1, 4, 8, 10, 13, 
14, 19 

2 MMT Chronic 
Obstructive Pulmonary 

Disease + 

5105 - - -  

3 MMT Attitude+ 4077 - - -  
4 MMT Attitude to illness 

+ 
3067 - - -  

5 MMT Quality of life 28529 - - -  
6 3 OR 4 7133 - - -  
7 2 AND 5 413 - - -  
8 2 AND 6 10 10 4 3 1, 13 
9 2 AND 5 AND 6 5 5 2 1 1 



 

   
 

Sökning Pubmed  Sökningar under augusti och september 2012  
   

 
 
 
 

Söknr Sökord Träffar Lästa  
titlar 

Lästa  
abstrakt 

Lästa  
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 

(Artikelnr) 
1 MMT Chronic 

Obstructive Pulmonary 
Disease  

16973 - - -  

2 MMT Dyspnea  6534 - - -  
3 ”Experience” 183999 - - -  
4 MMT Quality of life   66154 - - -  
5 MMT Emotions  65591 - - -  
6 1 AND 2 454 - - -  
7 1 AND 3 971 - - -  
8 1 AND 4  1523 - - -  
9 1 AND 5 198 198 10 4 2, 5, 26 
10 1 AND 2 AND 3 52 52 8 7 4, 5, 10, 17 
11 1 AND 2 AND 4 248 - - -  
12 1 AND 3 AND 4 76 76 31 9 1, 2, 4, 5, 7, 

12  
13 1 AND 2 AND 5 64 64 15 7 2, 5, 6, 10, 

11 
14 1 AND 2 AND 3 AND 4 10 10 7 3 4, 5 
1 MMT Chronic 

Obstructive Pulmonary 
Disease  

Subheading 
Psychosocial Factors 

372 100 - -  

2 MMT Chronic 
Obstructive Pulmonary 

Disease  

16973 - - -  

3 MMT Attitude 108833 - - -  
4 MMT Quality of life  66154 - - -  
5 2 AND 3 239 60 5 1 5 
6 2 AND 3 AND 4 68 68 6 4 1, 4, 5, 9 



 

   
 

 
Sökning PsychINFO  Sökningar under augusti och september 2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Söknr Sökord Träffar Lästa  
titlar 

Lästa  
abstrakt 

Lästa  
artiklar 

Inkluderade 
artiklar 
(Artikelnr) 

1 MMT Chronic 
Obstructive Pulmonary 

Disease + 

307 - - -  

2 MMT Dyspnea + 248 - - -  
3 ”Experience” 134632 - - -  
4 MMT Quality of life + 21953 - - -  
5 MMT Emotions + 27194 - - -  
6 1 AND 2 15 15 11 4 11 
7 1 AND 3 41 41 15 7 5, 11, 13 
8 1 AND 4 58 58 16 5 4, 14 
9 1 AND 5 0 0 0 0  
10 1 AND 2 AND 3 3 3 2 4 11, 27 
11 1 AND 2 AND 4 2 2 2 2 4 
12 1 AND 3 AND 4 9 9 5 4 4, 14 
13 1 AND 2 AND 3 AND 4 1 1 1 1 4 



 

   
 

Bilaga 2 - Artikelmatris 
 

Artikel nr, 
Författare, År och 
Land 

Syfte Metod Resultat  Kvalitet 

Nr 1, Barnett, M. 
Chronic obstructive 
pulmonary disease: a 
phenomenological 
study of patients' 
experiences.  
2005, England 

Syftet med denna studie 
var att undersöka den 
subjektiva upplevelsen 
av att leva med 
Kronisk obstruktiv 
lungsjukdom. 

Fenomenologisk metod 
med ostrukturerade 
intervjuer. Data 
analyserades utifrån en 
sjuskalig analysmodell. 
Urval: 10 
 

Alla deltagarna upplevde att andningen var värst, vilket 
ledde till panik, rädsla och ångest. Deltagarna beskrev 
också frustration och trötthet på grund av deras 
andfåddhet, vilket ledde till förlust av sociala aktiviteter. 
Svårt att acceptera hjälp från andra var också något alla 
tyckte. Trots att många av deltagarna var hårt drabbade av 
sin sjukdom och oförmögna att utföra vissa aktiviteter, 
ansåg flera att de hade en ganska god livskvalitet. 

Hög 

Nr 2, Lohne, V., Heer, 
H. C., Andersen, M., 
Miaskowski, C., 
Kongerud, J. & 
Rustoen, T. Qualitative 
study of pain of 
patients with chronic 
obstructive pulmonary 
disease.  
2010, Norge 
 

Att utvärdera 
erfarenheten av smärta 
hos patienter med 
kroniskt obstruktiv 
lungsjukdom. 
 

Kvalitativ studie i form 
av semistrukturerade 
intervjuer. Analys 
baserad på metod av 
Kvale. 
Urval: 16 

Tre huvudteman identifierades ”Obegripligt och outhärdlig 
smärta”, ”Låst i min egen kropp och utestängd från 
världen” och ” Den onda KOL-cirkeln”. Konsekvenserna 
av smärta och andnöd begränsade patienternas liv. Detta 
gjorde att flertalet av de tvingades leva ett ensamt liv. 
Onda cirklar av smärta, andnöd, sömnsvårigheter och oro 
beskrevs som negativ effekt på patienternas livskvalitet 

Medel 



 

   
 

 
Nr 4, Fraser, D. D., 
Kee, C. C. & Minick, 
P. Living with chronic 
obstructive pulmonary 
disease: insiders' 
perspectives. 
2006, USA 

Hur äldre personer med 
svår KOL som bodde 
hemma upplevde att 
sjukdomen påverkade 
deras liv. 

Kvalitativ, fenomenologisk 
och hermeneutisk metod. 
Data samlades in genom 
upprepade intervjuer. 
Urval: 10 

Studien fann tre huvudteman; Att veta vad som 
fungerar, bestod av erfarenheter och metoder för att 
hantera sin andnöd, Att knappt klara det dagliga livet, 
då andnöden skapade känslor av panik och hjälplöshet 
när deras vanliga metoder att hantera andnöd inte 
fungerade. Förlorad kontroll – få kontroll, deltagarna 
anpassade sig till sjukdomens 

 Hög 

Nr 5, Ek, K., Sahlberg-
Blom, E., Andershed, 
B. & Ternestedt, B-M. 
Struggling to retain 
living space: patient´s 
stories about living 
with advanced chronic 
obstructive pulmonary 
disease.  
2011, Sverige  
 

Belysa betydelsen av 
att leva med 
framskriden kronisk 
obstruktiv lungsjukdom 
och långsikts syrgas 
behandling när 
personen lever ensam. 

Upprepade kvalitativa 
intervjuer under en åtta 
månaders period. 
Fenomenologisk och 
hermeneutisk metod 
användes vid tolkningen av 
intervjuresultatet.  
Urval: 4   
 

Upplevde att leva ensam gav en känsla av frihet men att 
det även var en kamp. Konstant andfåddhet gav en 
känsla av att bli kontrollerad av sin kropp. De upplevde 
social isolering på grund av sin sjukdom och 
syrgasbehandling. Även vikten av att behålla sin egen 
identitet togs upp 

Hög 

Nr 6, Wong, C. J., 
Goodridge, D., 
Marciniuk, D. D. & 
Rennie, D. Fatigue in 
patients with COPD 
participating in a 
pulmonary 
rehabilitation 
program.  
2010, Kanada 

Undersöka 
känslomässiga, 
beteendemässiga, 
kognitiva och fysiska 
dimensioner av 
onormal trötthet och 
dess relation till 
dyspné, mental hälsa, 
sömn och psykologiska 
faktorer. 

Kvantitativ- tvärsnittsstudie. 
Frågeformulär med mätning 
av onormal trötthet enligt 
mätinstrumenten 
Multidimensional Fatiuge 
Inventory och Hospital 
Anxiaty and Depression 
Scale och Pittsburg Sleep 
Quality Index.  
Urval: 42 

De flesta deltagarna upplevde fysisk, mental och 
generell trötthet som reducerade deras möjlighet till 
aktivitet. Hälften av deltagarna uppgav symtom för 
ångest och en fjärdedel uppgav symtom för depression. 
Ångest var relaterad till minskad motivation.   

Låg 



 

   
 

Nr 7, Willgoss, T.,  
A., Goldbart, J. 
& Fatoye, F. COPD 
and anxiety: its impact 
on patients' lives. 
2011, England.  
 
 

Syftet var att, utifrån 
patientens perspektiv, 
undersöka upplevelsen 
av att leva med ångest 
och KOL 

Kvalitativ metod. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant. 
analys baserad på 
”framework analysis”. 
Urval: 14 
 

Deltagarna upplevde andningen extremt traumatisk. De 
kände en intensiv rädsla och hjälplöshet inför sin 
andning. Andfåddheten kunde leda till panikattacker. 
Deltagarna ansåg generellt att ångest hade en betydande 
inverkan på livskvaliteten. Detta gjorde att dem kände 
sig isolerade och fick dem att undvika sociala tillfällen 
och dagliga aktiviteter. 

Hög 

Nr 8, Avşar, G., &  
Kaşikçi, M. Living 
with chronic 
obstructive pulmonary 
disease: a qualitative 
study.  
2011, England  

Syftet var att undersöka 
upplevelsen av att leva 
med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom, i syfte att 
få en förståelse för hur 
sjukdomen påverkar 
patienternas liv. 

En kvalitativ 
fenomenologisk metod 
användes med 
semistrukturerade intervjuer. 
Varje intervju tog mellan 
20-40 minuter och 
bandades. Efter intervjuerna 
har band transkriberats. 
Urval: 14 
 

Gemensam upplevelse för deltagarna var dyspné. 
Dyspnén gjorde att deltagarna med KOL upplevde 
intensiv rädsla, intensiv ångest och en 
beroendeställning till andra. Förlust av social aktivitet 
och en känsla av frustration beskrevs också 

Hög 
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Nr 9, Seamark, D. 
A., Blake S. 
D., Seamark C. J. 
& Halpin, D. M. G. 
Living with severe 
chronic obstructive 
pulmonary disease 
(COPD): perceptions 
of patients and their 
carers: an 
interpretative 
phenomenological 
analysis.  
2004, England 
 

Syftet med studien var 
att undersöka de 
erfarenheter patienter 
har som lever med svår 
KOL. 

Kvalitativ studie. Semi-
strukturerade intervjuer 
som analyserades och 
transkriberades med 
fenomenologisk analys. 
Intervjuerna tog mellan 
30 och 80 minuter. 
Urval:10 

Deltagarna beskrev dyspné och trötthet som deras 
dominerande symtom vid KOL. De upplevde rädsla och 
ångest, i synnerhet i samband med dyspné. Andra 
upplevelser och problem som beskrevs var depression, 
frustration och förvirring. Deltagarna beskrev att de 
upplevde beroende till andra. Förlust av frihet togs också 
upp. 

Medel 

Nr 10, Bailey, P. 'The 
dyspnea-anxiety-
dyspnea cycle--COPD 
patients' stories of 
breathlessness: "It's 
scary/when you can't 
breathe"'.  
2004, England 
 

Syftet var att utifrån 
patientens perspektiv 
undersöka upplevelsen 
av att leva med ångest 
och KOL 

Kvalitativ studie genom 
djupgående intervjuer 
utförda under 
sjukhusvistelse. Narrativ 
analys för att analysera 
data.   
Urval: 10 

I studien beskrivs det hur ångestladdat akut dyspné kunde 
upplevas. Det framkom i studien att det påverkades deras 
liv och dagliga aktiviteter. Dyspné var något som var 
oundvikligt och som påverkade och ökade deras rädsla för 
att få ångest och andra känslomässiga reaktioner.  
 

Hög 
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Nr 11, Heinzer, M. M., 
Bish, C. & Detwiler, R. 
Acute dyspnea as 
Perceived by patients 
with Chronic 
Obstructive Pulmonary 
Disease. 2003, USA 

Syftet med denna studie 
var att beskriva 
upplevelsen av dyspné 
hos inlagda patienter 
med KOL. 

En kvalitativ studie 
gjordes med deskriptiv 
design. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Urval: 41 
 

Patienterna upplevde rädsla, ångest, panik och hjälplöshet 
under sina dyspné episoder. Det var viktigt att det fanns 
någon där för dem. De upplevde en känsla av 
välbefinnande när familjen var där, men även 
sjuksköterskan 

Medel 

Nr 13, Berger, B-E., 
Kapella, M. C. & 
Larson, J. L. The 
Experience of Stigma 
in Chronic Obstructive 
Pulmonary Disease. 
2011, USA 
 

Syftet var att beskriva 
sociala förändringar 
och erfarenheter hos 
patienter med KOL. 
Syftet var även att öka 
förståelsen av KOL-
patienters erfarenheter 
och sociala isolering.  
 

Kvalitativ ansats. 
Deskriptiv design med 
djupgående intervjuer 
med både män och 
kvinnor med måttlig till 
svårt KOL.  
Urval: 19 

Resultatet visade två huvudkategorier; Uppfattningar om 
stigmatisering vid KOL och människors uppfattningar om 
stigmatisering. Deltagarna var medvetna om 
stigmatisering kring sjukdomen och gjorde aktiva val för 
att undvika situationer där stigmatisering kunde 
förekomma.   
 

Medel 

Nr 14, Eloffson, C. L., 
& Öhlén, J. 'Meanings 
of being old and living 
with chronic 
obstructive pulmonary 
disease'.  
2004, Sverige  
 

Att beskriva en djupare 
förståelse av 
innebörden hos äldre 
personer som är svårt 
sjuka i KOL och är i 
behov av daglig 
omsorg. 

Kvalitativ, 
fenomenologisk och 
hermeneutisk metod. 
Intervjuer där deltagarna 
fick tala fritt om sin 
sjukdom, deras dagliga 
liv och erfarenheter.  
Urval: 6 
 

Deltagarna beskrev svåra problem i dagliga livet till följd 
av hög ålder och sjukdomen. Känslan av uppgivenhet men 
att ändå vara belåten. Att samtidigt känna sin ensam men 
även ha samhörighet till andra människor.  
De teman som framkom i studien sammanfattade att leva 
med KOL är svårt och ger svåra problem i det dagliga livet 
som relaterades till hög ålder med en kropp som 
försämrades.  

Hög 



 

   
 

Nr 17, Gysels, M. & 
Higginson, I. J.  
Access to services for 
Patients with Chronic 
Obstructive Pulmonary 
Diseases: The 
invisibility of 
Breathlessness. 2008, 
England 
 

Undersöka upplevelsen 
av andfåddhet hos 
patienter med Kronisk 
Obstruktiv 
Lungsjukdom genom 
patientens erfarenheter 
av interaktioner med 
hälsa- och sjukvård 

Kvalitativ metod baserad 
på Grounded Theory med 
semistrukturerade 
djupgående intervjuer. 
Icke-slumpmässigt urval.    
Urval: 18  
 

Andfåddhet är en subjektiv upplevelse som uppfattas som 
dolt för omvärlden. Deltagarna beskrev skam kring 
andfåddhet och de var oroliga över reaktioner från 
samhället. 

Hög 

Nr 26, Kapella, M. C., 
Larson, L. J., Patel, K. 
M., Covey, K. M. & 
Berry, K. J.  
Subjective Fatigue, 
Influencing Variables, 
and Consequences in 
chronic Obstructive 
Pulmonary Disease. 
2005, USA 

Beskriva det 
karakteristiska av 
trötthet hos personer 
med KOL och testa en 
teoretisk och empirisk 
modell för relation 
mellan subjektiv 
fatigue, dyspné, 
funktionell prestation, 
ångest, depression och 
sömn.    

Kvantitativ 
tvärsnittstudie. Mätningar 
inkluderade 
frågeformulär Numerical 
Rating Scale för mätning 
av frekvens, intensitet av 
fatigue och dyspné. 
Fatigue Assesment 
Instrument, Chronic 
Respiratory Disease 
Questionnaire, Profile of 
Mood State, Pittsburg 
Slppe Quality Index, 
Functional Performance 
inventory och spirometri 
 
Urval: 130 

Resultatet visade att deltagarna upplevde mer dyspné än 
trötthet och att samband mellan dessa fanns. Tröttheten 
upplevdes som situationsbunden och patienterna kunde 
känna en skillnad i förhållande till innan de blev sjuka. 
Tröttheten påverkade deltagarna i deras dagliga aktiviteter. 

Låg 

 



 

   
 

Bilaga 3 - Exempel på analysprocessen   
 
Nr Meningsenhet Kondenserad/ 

Abstraherad 
meningsenhet 

Kod Kategorier 

4 Hjälpen som patienterna fick 
från vårdgivare, familjen eller 
andra stärkte patienternas 
självständighet 

Hjälp från andra stärkte 
patienternas 
självständighet 

Självständighet ökade när de 
fick hjälp 

Beroende 

1 Gemensamt för alla patienter var 
att de ansåg det svårt att 
acceptera hjälp från andra 

Svårt att acceptera hjälp 
från andra 

Svår acceptera hjälp Beroende 

7 Deltagarna upplevde andnöd 
som traumatiskt. De talade om 
en intensiv rädsla över att inte 
kunna reglera andningen 

Andnöd var 
traumatiskt. Intensiv 
rädsla över andningen 

Rädsla över andnöd Emotionell påverkan 
 

14 Att leva med KOL förknippades 
med starka känslor så som att 
känna sig ensam 

Leva med KOL kändes 
ensamt 

KOL ensamt liv Emotionell påverkan 

1 Patienterna upplevde att dagliga 
aktiviteter såsom tvätta och klä 
på sig kändes svårt på grund av 
andfåddheten 

Dagliga aktiviteter 
upplevdes svårt på 
grund av andfåddheten 

Svårt med aktiviteter 
andfåddheten 

Begränsad aktivitet   



 

   
 

1 Deltagarna minskade sina 
ansträngande aktiviteter, vilket 
ledde till försvagning av 
muskulatur 

Minskad ansträngande 
aktivitet, vilket ledde 
till muskelförsvagning 

Minskad aktivitet 
muskelförsvagning 

Begränsad aktivitet  

4 Deltagarna beskrev att 
emotionella känslor var 
relaterade till deras sjukdom 
även inkluderade förnekelse, 
skuld, ånger och acceptans  

Förnekelse, skuld, 
ångest och acceptans 
relaterade till 
sjukdomen 

Förnekelse, skuld, ångest, 
acceptans 

Emotionell påverkan 

5 Vissa hade erfarenheter kring hur 
jobbigt det var med somatiska 
symtom under en panikattack, så 
som svettningar och inkontinens  

Jobbigt att ha somatiska 
symtom under en 
panikattack  

Jobbigt somatiska symtom vid 
panikattack  

Isolering 

13 
 
 
 
 
 

Att undvika stigmatisering 
genom uppmärksamhet eller 
reaktioner av främlingar av 
undvek de att använda sin 
medicinska utrustning eller 
medicin för att inte blir generade.  

Uppmärksamhet och 
reaktioner av främlingar 
ledde till stigmatisering, 
undvek att använda 
medicinsk utrustning 
eller medicin offentligt 

Undvika stigmatisering, ej 
använda medicin offentligt 

Isolering 

 
 

 

 



 

   
 

Bilaga 4 – Kvalitetsbedömning för studier med kvalitativ metod 
 
Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
 
Beskrivning av studien, t.ex. metodval_____________________________________ 
 
Finns det ett tydligt syfte?   Ja__ Nej__ Vet ej__ 
Patientkarakteristika    Antal_______ 
     Ålder_______ 
     Man/Kvinna______ 
 
Är kontexten presenterad?   Ja__ Nej__ Vet ej__ 
Etiskt resonemang?     Ja__ Nej__ Vet ej__  
Urval 
Relevant?      Ja__ Nej__ Vet ej__ 
Strategiskt?      Ja__ Nej__ Vet ej__ 
 
Metod för 
Urvalsförfarande tydligt beskrivet?    Ja__ Nej__ Vet ej__ 
Datainsamling tydligt beskriven?    Ja__ Nej__ Vet ej__ 
Analys tydligt beskriven?     Ja__ Nej__ Vet ej__ 
 
Giltlighet 
Är resultatet logiskt, begripligt?    Ja__ Nej__ Vet ej__ 
 
 
Kommunicerbarhet 
Redovisas resultatet klart och tydligt?    Ja__ Nej__ Vet ej__ 
 
Redovisas resultatet i förhållande till  
en teoretisk referensram?     Ja__ Nej__ Vet ej__ 
 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög__ Medel__ Låg__ 
 
Granskare (sign)______________________ 
 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011)  



 

   
 

Bilaga 5 - Kvalitetsbedömning för studier med kvantitativ metod 
 
Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod  RCT__ CCT (ej randomiserad)__ 

  Muliticenter, antal center__ 

  Kontrollgrupper__________________ 

 

Patientkarakteristika        Antal_________ 

                     Ålder_________ 

                     Man/Kvinna______________________ 

 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exklusion  Ja__ Nej__ 

 

Intervention_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 

 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____ 

 

Urvalsförfarande beskrivet?  Ja__ Nej__ 

Representativt urval?   Ja__ Nej__ 

Randomiseringsförfarande beskrivet?  Ja__ Nej__ Vet ej__ 

 

Analyserade i den grupp som de randomi- 

serade till?    Ja__ Nej__ Vet ej__ 



 

   
 

 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja__ Nej__ 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja__ Nej__ 

Adekvat statistisk metod?   Ja__ Nej__ 

Etiskt resonemang?   Ja__ Nej__ 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?   Ja__ Nej__ 

Är instrumenten reliabla?   Ja__ Nej__ 

Är resultatet generaliserbart?  Ja__ Nej__ 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall,  

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

Hög__ Medel__ Låg__ 

Kommentar_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

Granskare (sign): __________________________ 

 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011) 
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