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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en folkhälsosjukdom som finns i hela 

världen och som främst drabbar rökare. Sjukdomen är livslång och 

upplevs individuellt av varje drabbad person. Med sjukdomen 

tillkommer förändringar i vardagen för de som drabbas. 

Syfte:  Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom. 

Metod: Litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga studier, samtliga kvalitativa. 

Artiklarna är hämtade från Cinahl Complete och PubMed. Artiklarna har 

analyserats och redovisats i fyra huvudtema. 

 

Resultat: Resultatet redovisas i fyra tema; Att känna rädsla inför en oviss framtid, 

Att skämmas och anklaga sig själv, Att känna sig begränsad och 

missförstådd i vardagen, Att känna ångest och oro. 

Diskussion: Resultatdiskussionen fokuserar på hur vardagslivet påverkas för personer 

som lever med KOL. Vetenskaplig litteratur och Jean Watsons teori 

används för att belysa resultatet.    

Nyckelord:  

 

Personers upplevelse KOL, litteraturstudie, vårdvetenskap, skam, skuld, 

bemötande, kvalitativ 

 



 
 

 
 

 

Abstract 
 

Background: Chronic obstructive pulmonary disease is a national disease that exist 

worldwide and mainly affects smokers. It's a lifelong illness and perceived 

individually by each affected person. With the disease, there is both 

physically and physically changes. 

 

Aim: The aim of the study was to describe persons experiences of living with 

chronic obstructive pulmonary disease.  

 

Method: A literature review was made based on ten qualitative articles that describes 

persons experiences of living with chronic obstructive pulmonary disease. 

The searches were made in Cinahl Complete and PubMed and were 

analyzed through thematization and categorization.     

 

Results: The results is presented in four different themes: To feel fear of an 

uncertain future, To be ashamed and accuse yourself, Feeling limited and 

misunderstood in daily life, To feel anxiety and anxious. 

 

Discussion: The strengths and weaknesses during work of the literature review are 

highlighted. The results discussion has focused on the articles in the results 

of the literature review combined with new articles and using terms from 

Jean Watson's theory.  

 

Keywords: Persons experiences of COPD, literature review, nursing science, shame, 

guilt, treatment, qualitative.  
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1. Inledning 

Föreliggande examensarbetet har fokus på hur det är att leva med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL). Idag lever många människor med en eller flera sjukdomar, det vill säga 

att de lever med multisjukdom. När en person är frisk så ägnar hen inte någon stor tanke på 

sin hälsa utan det är först när man upplever ohälsa som en person börjar reflektera över hälsa. 

När en person insjuknar förändras livet många gånger på ett både synligt och mer osynligt 

sätt, känslor som förlust och oro kan tillkomma, samtidigt som personer med sjukdom strävar 

efter att må så bra som möjligt. Som sjuksköterska träffar du många olika patienter och varje 

patient med olika problematiker.  En av författarna har erfarenhet av att vårda patienter med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom och uppfattat en problematik i vilka svårigheter det kunde 

finnas för sjuksköterskan att möta dessa patienter. Författarna ville därför studera vilka 

känslor som personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom kunde uppleva för att främja den 

patientcentrerade vården. 

 

2. Bakgrund  

2.1 Definition av att leva med en kronisk sjukdom 

National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (NCCDPHP) beskriver 

en övergripande definition av vad en kronisk sjukdom är (https://www.cdc.gov/). Vilket är att 

personen har haft ett specifikt hälsotillstånd i cirka ett år eller mer och på grund av att en 

förändring i hälsan innebär ständig läkarvård alternativt att vardagliga aktiviteter påverkas och 

blir begränsade till följd av det nya hälsotillståndet. Enligt Roddis, Holloway, Bond och 

Galving (2016) beskrivs det hur vardagslivet påverkas för en person med långvarig sjukdom. 

Beroende på vem som drabbas hanteras sjukdomen olika. I regel lär sig personer att leva med 

sin sjukdom, men det finns de som kämpar med ovisshet och stark oro kring sin situation. För 

de som har en oviss progression har det konstaterats att det varit svårare att leva med 

sjukdomen och detta påverkar negativt på välbefinnandet. 

 

2.2 Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

Socialstyrelsen har i 2018 års sammanfattning rapporterat att mellan 400 000 – 700 000 

personer i Sverige är drabbade av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och antalet ökar. 

Vem som helst kan drabbas av KOL och sjukdomen räknas till en av våra globala sjukdomar. 

Den främsta orsaken till att en person insjuknar i KOL är rökning. Andra kända orsaker är 
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astma, luftföroreningar och arbeten som dammar, yrkeskategorier som bagare, byggarbetare 

ligger i riskgruppen för att drabbas av sjukdomen (Lundbäck & Larsson, 2014). World Health 

Organisation (WHO) skriver att mer än 3 miljoner personer dör i KOL varje år. KOL är en 

sjukdom som utvecklas i olika stadium och åtföljs av en skala som kallas för GOLD (Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, Inc., 2018). GOLD är indelad i fyra stadier 

och visar sig olika på varje individ. Nivå ett är mild, nivå två är måttlig, nivå tre är svår och 

nivå fyra är mycket svår. Indelningen är relativt enkel att förstå och kan därför vara ett sätt att 

få patienterna bli mer medvetna om sin sjukdom. Dessutom går det att se kopplingen mellan 

prognosen och nedsättningen av lungorna. Personer med KOL har ett försämrat immunförsvar 

och tillhör därför en riskgrupp som har förtur till att bli vaccinerade mot influensa och 

pneumoni, dessa kan försämra patientens mående avsevärt. 

 

2.3 Patofysiologi 

Ericson och Ericson (2012) förklarar obstruktiva lungsjukdomar med att bronkernas 

muskulatur får en ökad kontraktion, det bildas ödem i bronkernas slemhinnor samt att det kan 

förekomma bronkietasier, så kallade slempluggar. Bronkietasier betyder att bronkerna, delar 

av dem, är förstorade. Sjukdomen täpper till luftvägarna och gör det svårt för patienten att 

andas, medicinskt kallas detta även för lungvägsobstruktivitet (Larsson, 2014). Dessa bildar 

ett segt slem som patienten får svår att hosta upp. KOL är en kronisk sjukdom som patienten 

aldrig blir frisk ifrån men hens symtom kan lindras under sitt förlopp. Luftflödet är begränsat 

och skiljer sig således från exempelvis astma. Sjukdomen kan beskrivas som att 

utandningsluften har ett mindre flöde än hos en frisk person samt att utandningarna tar längre 

tid att tömma på luft (Berg och Wright, 2016). En patient med KOL har i regel emfysem i 

lungorna, emfysem kan förklaras som att lungblåsorna är permanent utvidgade vid 

lungsjukdom. Det utökade luftmotståndet uppkommer på grund av att bronkiolerna utplånas 

med tiden.  

 
2.4 Symtom och tecken 

KOL är en sjukdom som tar flera år att utveckla (Hansson och Kentson, 2014). Det finns 

många olika symtom men kardinalsymtomet för KOL är dyspné som i vardagligt tal nämns 

som andnöd. Andnöden utlöses när personen anstränger sig och på grund av detta uppsöker 

patienten sjukvården. När patienten kommit längre in i sjukdomen uppkommer andnöden 

även vid vila, många patienter skyller på åldern eller att konditionen försämrats. Själva 
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andnöden är det symtom som påverkar patientens liv mest. En och samma patient kan ha 

varierat mående dagligen under sin sjukdomstid. Ett annat symtom som en KOL-patient får är 

en hosta som håller sig kvar och ett slem som inte kommer upp. Hostan har en viktig funktion 

och det är genom att skydda människans luftvägar och få bort slem från lungorna. Av alla 

symtom vid KOL är det hosta det främsta (Hattab, Y., Alhassan, S., Balaan, M., Lega, M. och 

Singh, C., 2016). Så många som 50% av rökarna uppfattar en stegrad sputumproduktion som i 

vardaglig tal kan det kallas för rökhosta.  

Redan i första stadiet av sjukdomen träder GOLD (Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease, Inc., 2018) in blir hostan som symtom blir märkbart. Andnöden 

och slemproduktionen uppkommer ofta i samband med varandra hos de flesta KOL-patienter 

och i regel på morgonen. Till en början märker inte patienten av hostan på natten utan det är 

främst under mornarna. En vanlig färg på slemmet är grönt när patienten haft symtomen ett 

tag i början är färgen genomskinlig. Precis som hos astmatiker har en KOL-patient en form av 

pip i bröstet som framkommer vid en grövre andnöd – svår KOL. Många patienter med KOL 

upplever någon form av trötthet allt från att vara trött i benen till en känsla av energilöshet. 

Den forcerade ensekundsvolymen (FEV₁) är en hållpunkt där det går att se hur mycket 

patienten har försämrats. En patient med KOL kan när som helst komma in i akuta 

försämringar och tecken på detta är bland annat takykardi och cyanos.  

 

2.5 Behandling 

2.5.1 Rökstopp 

Rökstopp är den första åtgärden för att hindra förvärring av lungfunktionen hos patienter med 

KOL (Rabe och Watz, 2017; Ericsson och Ericsson, 2012). Rökstoppet gäller även de rökare 

som finns i patientens absoluta närhet. Som hjälp för att sluta röka finns det 

rökavvänjningskurser men även nikotinersättningsmedel. För att få ett bra avslut på rökandet 

behöver patienten själv ha en stark motivering till varför hen måste sluta röka. En motiverad 

patient når oftare de mål som sätts. Ytterligare hjälp finns att få hos en 

rökavvänjningssjuksköterska som kan ha motiverande samtal och på så sätt stärka patienten 

processen att bli rökfri. Nikotinersättningsmedel ges i olika doser för att minska risken för 

återfall samt minska abstinensen (Ericsson och Ericsson, 2012).  

 

2.5.2 Farmakologisk behandling 

Den farmakologiska behandling en patient med kronisk obstruktiv lungsjukdom anpassas 

efter vilket stadie som patienten befinner sig i (Simonsen och Hasselström, 2016). Den första 
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nivån innebär lindrig KOL så någon kontinuerlig medicinsk behandling finns inte. När 

patienten passerat in i andra nivån av sjukdomen, fortfarande med lindriga symtom, 

administreras korttidsverkande beta-2-stimulerade när patienten har behov.  

Beta-2-stimulerares huvudsakliga verkningsmekanism innebär att bronkialmuskulaturen 

vidgas och på detta sätt minskar ödemen i slemhinnan samt att transporten av slem från 

luftvägarna ökar. Beta-2-stimulerare minskar på detta vis tillfälliga och oregelbundna 

symtom. Under andra stadiet kan även bronkdilaterande antikolinergikum tas i samband med 

långtidsverkande beta-2-stimulerare. Bronkdilaterande antikolinergikum verkar lokalt genom 

att acetylkolinets effekt på muskarin receptorerna blockeras och därmed minskar 

sammandragningar av bronkialmuskulaturen och reducerar den lokala slemsekretionen. När 

sjukdomen nått det tredje stadiet är symtomen grövre och patientens försämring ökar, för att 

lindra krävs inhalationssteroider tillsammans med långtidsverkande beta-2-stimulerare. När 

patienten har symtom i det fjärde stadiet, som är sjukdomens sista stadium, behandlas 

patienten med beta-2-stimulerare samt syrgas. 

 

2.6 Anpassningar till sjukdomen 

2.6.1 Vikten av god nutrition  

Patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom har en ökad energiåtgång som kommer av att 

patienten kräver mer energi när hen andas och hostar. En annan risk för denna kategori 

patienter är kalciumbrist för att hen inte får i sig tillräckligt, det kan leda till osteoporos 

(Ericsson och Ericsson, 2012). För att få bukt på sitt intag av mat och förhindra malnutrition 

är ett besök hos dietisten bra för att få bättre förståelse om sitt matintag och stundande 

energiintag. Definitionen av malnutrition är att personen har under- och energinärings brist. 

Själva undernäringen beskriver Hodson (2016) som att det finns en obalans mellan 

näringsämnen, protein och energi. Denna kombination förorsakar mindre gynnande effekter 

på kroppen. Tillståndet kan både vara att patienten förlorar vikt eller att patienten får för 

mycket näring i sig, många KOL-patienter ligger i riskzonen för undernäring. Själva 

undernäringen har precis som KOL ett långt spektrum i sin utveckling och kan förvärras 

under flera år. Några av orsakerna till undernäring hos KOL-patienter är en ökad 

energiförbrukning på grund av ett större energibehov vid själva andningen. Även 

medicineringen kan orsaka att patienten tappar smaken eller att smaken förändras samt att 

inhalatorerna frammanar en torrhet i munnen, vilket i sin tur gör att svälja kan bli komplicerat 

och rent av svårt för patienten. Ytterligare orsaker kan vara de psykologiska aspekterna som 



 
 5 (32) 

 

kan bidra till depression eller ångest och en oförmåga till att motivera sig själv att äta. Även 

faktorer som hur livet ser ut hemma hos en patient kan bidra till en olust att tillaga mat. 

Hodson (2016) menar att det finns en ökad risk för undernäring när en KOL-patient hamnar 

på sjukhus och blir kvar på sjukhuset under en längre tidsperiod. Många patienter med KOL 

drabbas även av viktnedgång som även kan leda till anorexi. Patienten med KOL har ett större 

behov av att andas mer frekvent vilket i sin tur ökar energiförbrukningen i kroppen. En dålig 

nutrition gör att musklerna inte får tillräckligt med näring som i sin tur leder till att musklerna 

i lungorna inte orkar arbeta och lungorna fungerar sämre på grund av detta (Erlanson – 

Albertsson och Landin – Olsson, 2019).  

National Institute for Health and Care Exellence August 2016 (NICE), har genom en 

rekommendation, ett önskemål att sjukvården beräknar BMI på KOL-patienterna via en 

screening med återkommande uppföljning minst en gång per år (Hodson, 2016). Via denna 

screening kan sjukvården snabbare identifiera eventuell undernäring. Sjuksköterskans uppgift 

är att finnas där för att identifiera malnutrition och med hjälp av NICE kan hen upprätta en 

ordentlig näringsvårdplan. Genom att se och höra kan hen tillsammans med patienten sätta 

mål som går att nå. En inriktning på näring som gynnar en patient med KOL är mer fett och 

en större energimängd då patienter med KOL använder mer energi till att andas än friska 

personer (Erlanson – Albertsson och Landin – Olsson, 2019).   

 

2.6.2 Fysisk aktivitet 

Enligt Rabe och Watz (2017) bedöms en ökad fysisk aktivitet vid KOL lika effektivt som 

rökstopp. Så lite som 15 minuters fysisk aktivitet per dag eller en ökning med 600 steg per 

dag visar sig vara meningsfulla och minska antal sjukhusvistelser och minskad dödlighet. 

Fysisk inaktivitet är starkt kopplad till ökad dödlighet. Den fysiska aktiviteten gör att 

andningen förbättras efter ett tag. Promenader och cykling gör att patienten efter ett tag blir 

mer tolerant mot ansträngning. Även skelettmuskulaturen stärks av att patienten är fysiskt 

aktiv och påverkar därför ventilationen på ett positivt sätt för patienten. Fysisk aktivitet ska 

erbjudas till alla patienter med KOL så länge de är kapabla att genomföra övningarna. För de 

patienter vars sjukdom är på högre stadium kan syrgas behövas för att backa upp patienten vid 

ansträngningen. 
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2.6.3 Egenvård 

Kronisk obstruktiv är en sjukdom (KOL) som kräver att personen som drabbats till en början 

behöver utöva egenvård (Ericsson och Ericsson, 2012). Genom patientutbildning kan 

patienten få full kontroll på sin egen medicinering och vad som är bra att tänka på i det 

dagliga livet. En patient med KOL har ett försvagat immunförsvar och har lättare att drabbas 

av infektioner. Genom att ha koll på sitt morgonsputums färg, kan hen vidare informera 

sjukvården om något blir väldigt avvikande. Som påtalat är immunförsvaret svagare och 

KOL-patienter får årligen vaccineringar mot influensa och pneumokocker. För att en patient 

ska kunna utföra saker på daglig basis är det viktigt att låta andningen bestämma hur mycket 

och hur snabbt saker ska göras.  

 
3. Sjuksköterskans roll vid vård av patienter med KOL 

Det finns många aspekter som sjuksköterskan måste ta hänsyn till för att kunna utföra sitt 

arbete. Tillämpningar som evidens, etik och värdegrund är klara riktlinjer för sjuksköterskan 

och viktiga att följa. International Council of Nurses (ICN) antog 1953 en etisk kod som kom 

att gälla sjuksköterskor. Koden innebär en sammanfattning av de riktlinjer som 

sjuksköterskan ska följa i sin profession och består av fyra områden. Det första området är 

Sjuksköterskan och allmänheten och sammanfattar att sjuksköterskan håller på sekretess, är 

trovärdig, visar integritet och främjar mänskliga rättigheter. Det andra området är 

Sjuksköterskan och yrkesutövningen, inom detta området ska sjuksköterskan visa att hen tar 

ett eget ansvar för att hålla sig uppdaterad på de senaste rönen så att yrkeskompetensen 

upprätthålls. Sjuksköterskan ska främja för att hålla dialoger öppna och se till patienternas 

säkerhet. Det tredje och näst sista området kallas för Sjuksköterskan och professionen, under 

den här punkten ska sjuksköterskan bland annat ha ett korrekt förhållningsätt till att 

omvårdnadens värdegrund åtföljs. Det fjärde och sista området i koden är Sjuksköterskan och 

medarbetare, här handlar det om att sjuksköterskan ska verka för samarbete kollegor emellan 

och att hen skyddar berörd person vid hotbild. Enligt omvårdnadsprocessen bedömer, 

planerar, genomför åtgärder, utvärderar och dokumenterar sjuksköterskan det som rör 

personen med andningssvårigheter (Henoch 2014). 

 

3.1 Omvårdnad  

Några av sjuksköterskans huvuduppgifter är bland annat att identifiera patientens behov, 

problem samt övervaka patientens hälsa (Fakhr-Movahedi, Rahnavard, Salsali och 
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Negarandeh, 2016). För att en sjuksköterska ska skapa en relation till en patient behöver hen 

skapa ett förtroende mellan sig och patienten (Fakhr-Movahedi et al., 2016; Kvangarsnes, 

Torheim, Hole och Crawford, 2013). Ett steg i rätt riktning är en kompetent sjuksköterska så 

hen har förståelse och kunskap om patientens sjukdomshistoria och eventuella behov som kan 

framkomma vid första mötet. När sjuksköterskan träffar en patient är patientens primära 

funderingarna kring de fysiska och emotionella behoven. För att sjukvården ska göra en 

sjukhusvistelse så enkel som möjligt för en patient bör sjuksköterskan se till att frågor 

gällande hälsotillståndet och eventuell progression i sjukdomen besvaras så fort det finns svar 

(Fakhr-Movahedi et al. 2016). Andra frågor som patienter kan behöva svar på handlar om 

själva behandlingen, behandlingstiden, när hen får komma hem igen, kostnader och vilken 

form av konsekvenser hen kan få av diagnostiserad sjukdom En adekvat överlämning om 

patientens mående är viktig för att sjuksköterskan som tar över ska göra ett bra arbete. En 

påläst sjuksköterska är en bra sjuksköterska som inger respekt både mot patienten och mot sin 

profession (Fakhr-Movahedi et al. 2016). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) är aktiv 

hjälp, stöttning och vägledning endel i omvårdnanden där sjuksköterskan har en viktig roll för 

att främja hälsa vid kronisk obstruktiv lungsjukdom.  

 

3.2 Sjuksköterskans perspektiv och syn på vård vid KOL 

Sjuksköterskan har en betydande roll för patienter med KOL och är involverad i all hantering 

av luftvägssjukdomar, främst astma och KOL (Fletcher och Dahl, 2013). Under de senaste 

decenniet så har sjuksköterskan fått en större och bredare roll när det kommer till denna typ 

av sjukdomar och fungerar som en mentor för patienten. Sjuksköterskans ämne är omvårdnad 

och sjuksköterskan utövar omvårdnad i sin yrkesutövning. Målet är att olika professioner ska 

samarbeta i team och lära av varandra, vilket bidrar till en ökad kunskap i vårdandet. 

Patienterna får mer stöd och hjälp med självhantering när vården givits av en sjuksköterska. 

Sjuksköterskans huvuduppgift är att minska symtom och förbättra livskvalitet och då är 

rökstopp, ökad fysisk aktivitet och lungrehabilitering de tre viktigaste faktorerna.  

Sjuksköterskan stöttar och guidar patienten i olika typer av självhantering och 

patientutbildningar samt även finnas där som stöd för familj och närstående. KOL är en 

sjukdom som kräver livslång övervakning och behandling och därför har sjuksköterskan en 

central roll för att öka patientens livskvalitet (Fletcher och Dahl, 2013).  
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4. Problemformulering 

Personer som drabbats av kroniska sjukdomar kommer att leva med dessa sjukdomar resten 

av sina liv. Beroende av vilken kronisk sjukdom det handlar om kan sjukvården många 

gånger lindra symtom så att patienten kan fortsätta så obehindrat som möjligt att leva sitt liv. 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är idag en av de vanligaste kroniska sjukdomarna 

globalt. Sjukdomen drabbar främst rökare men även personer med yrken som dammar till 

exempel bagare och byggarbetare.  Varje patient har sin subjektiva upplevelse av sin 

sjukdom. För att sjuksköterskan ska kunna förstå och vårda utifrån patientens behov behövs 

en bred insikt om hur patienten upplever sjukdomen. Författarna ansåg att det fanns ett behov 

av att belysa den egna professionen för att kunna tillgodose den bästa vården till en patient 

med KOL.  

 

5. Syfte/Frågeställningar 

Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. 

6. Teoretiska utgångspunkter 

Inom vårdvetenskapen beskrivs fyra konsensusbegrepp – hälsa, miljö, människa och 

omvårdnad. Begreppen används för att vårdpersonalen ska få en ökad förståelse inom 

området omvårdnad av patient. Jean Watsons teori används som ram för litteraturstudien då 

Watson tydligt beskriver ett värdesystem, caritasprocesser för mänsklig omsorg (Watson 

1993). Detta är till stor betydelse då värdesystemet utifrån både patientens och 

sjuksköterskans perspektiv beskriver individens upplevelse på vad hälsa och ohälsa är. 

Värdesystemet ska också ligga till grund för att hjälpa patienten att öka sin självkänsla och 

lära känna sig själv utanför sin sjukdom. Trots att ha en sjukdom som betraktas som ohälsa, i 

detta fall KOL, kan en människa ändå uppleva hälsa. Watson menar på att ohälsa inte tvunget 

behöver innebär sjukdom utan ohälsa beskrivs som en personlig inre obalans. En inre själ i 

disharmoni samt en kroppslig sjukdom skapar i sin ännu mer disharmoni.  

Hälsa enligt Watson (1993) utgår istället från andlig, kroppslig och själslig enhet och 

harmoni. Att en person har harmoni med sig själv och omvärlden innebär hälsa. Målet med 

Watsons omvårdnadsteori är att med patienter ska uppnå harmoni, både inre harmoni och 

harmoni med världen. Sjuksköterskan och patienten ska möta varandra med omsorg och 

kärlek för att förebygga ohälsa och främja hälsa. Enligt Watson ska omvårdnaden betraktas 

som humanvetenskap som möjliggör omvårdnaden att ge utrymme till patientens subjektiva 
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upplevelser och låta egna tankarna som personen har inom sig få komma till kännedom för 

sjuksköterskan. Watson menar också på att sjuksköterskan måste ha respekt och förståelse, 

lära känna och då också veta vilka möjligheter och begränsningar som patienten har. Watson 

belyser också vikten av att sjuksköterskan behöver må bra och visa omsorg för sig själv för att 

kunna tillämpa god omvårdnad i sitt arbete. En sjuksköterska som värnar om sig själv värnar 

då bättre för patienter och människor i sin omgivning. I detta examensarbete kommer den 

teoretiska utgångspunkten att användas för att belysa och diskutera resultatet av lästa 

vetenskapliga artiklar.  

 

7. Metod  

7.1 Design 

Examensarbetet har designen av en litteraturstudie (Jfr. Friberg, 2017). En litteraturstudie 

innebär en författarna systematiskt väljer ut och kritiskt granskar vetenskapliga artiklar som är 

relevanta för syftet i litteraturstudien. Genom att använda klara riktlinjer i frågeställningen 

kunde författarna söka den fakta som behövdes i denna litteraturstudie . Författarna använde 

relevant litteratur och noga utvalda vetenskapliga artiklar som bas till litteraturstudien. 

Eftersom syftet var att beskriva upplevelser, så valdes endast kvalitativa studier som beskrev 

personers upplevelser.  

 

7.2 Urval 

De valda inklusionskriterier som artiklarna ska erhålla är att de ska ge svar på hur patienter 

med KOL upplever sin sjukdom . Utifrån detta gjordes följande begränsningar, endast artiklar 

som var publicerade från 2009 – 2019 valdes ut, för att få fram den senaste forskningen. När 

sökningar skedde i Cinahl så gjordes också begränsningen “peer reviewed” vilket betyder att 

alla artiklar är vetenskapligt granskade av ämnesexperter. I PubMed finns ej möjligheten att 

söka peer reviewed därför har författarna ej sökt på detta sätt i PubMed. Samtliga artiklar som 

valts ut från PubMed hade också som urvalskriterium att de skulle vara vetenskapligt 

granskade. För att se om artiklarna var lämpliga så lästes först titeln och utifrån de avgjordes 

det om artikeln skulle användas, efter det så lästes abstrakten för att få en djupare uppfattning 

om artiklarna. Som sista steg gjordes en kvalitetsgranskning av artiklarna för att författarna 

skulle försäkra sig om att artiklarna svarade på syftet. 
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7.3 Datainsamling och kvalitetsgranskning 

Författarna använde sig av Boolesk söklogik, en metod som användes för att sätta samman 

olika sökord (Östlundh, 2017). Man använder sig av orden ”AND”, ”OR” eller ”NOT” för att 

få fram lämplig sökning och till viss del bredda sina sökningar. De operatorerna som används 

i studien var ”AND” och ”OR” då denna kombination ansågs ge bäst resultat.  

De sökord som användes i båda databaserna är “chronic obstructive pulmonary disease”, 

“COPD”, “living with”, “experiences”, “patients” och “qualitative”. Med hjälp av MeSH 

översattes termerna och författarna använde också ämnesordlistor för att hitta lämpliga 

begrepp. I PubMed användes sökorden som ämnesord och i databasen Cinahl användes 

fritextsökning. Artiklar som valts ut skulle uppfylla kraven för urval och resultatet i artiklarna 

skulle tydligt svara på syftet. I bilaga (1) finns en kartläggning över hur sökningarna utfördes, 

där finns beskrivet vilka sökord och kombinationer som används, antal abstrakt som lästs och 

totalt antal artiklar samt vilka artiklar som använts till resultatet.  

Enligt Friberg (2017) innebär en kvalitetsgranskning att författarna noggrant har granskat 

varje artikels metod, urval, datainsamling, dataanalys, etiska övervägande, teoretisk 

utgångspunkt och ett resultat. En kvalitetsgranskning underlättar för författarna att tydligt 

kunna ta ställning till om artiklarna håller god kvalitet. SBU:s mall för kvalitetsgranskning av 

studier med forskningsmetodik-patientupplevelser. Mallen var till hjälp för att erhålla ett 

kritiskt förhållningssätt vid granskningen. I kvalitetsgranskningen togs ställning till de 

granskningsfrågor (se Bilaga 3) som Friberg (2017) presenterar. Totalt valdes tio kvalitativa 

artiklar, se Bilaga (1).  

 

7.4 Dataanalys 

Som hjälpmedel till analysarbetet använde författarna sig av Fribergs (2017) modell. Som 

första steg i detta analysarbetet läste författarna enskilt artiklarna för att få en helhetsbild och 

därefter granskades resultaten i studierna fler gånger. För att få en god förståelse för resultaten 

i studien lästes varje resultat med öppenhet och följsamhet. Det var viktigt att hela tiden ha 

syftet nedskrivet så att författarna försäkrade sig om att resultaten i den aktuella artikeln 

svarade på syftet i litteraturstudien. När resultaten analyserades så identifierades nyckelfynd 

som var relevanta till de aktuella syftet och efter varje studies resultat så gjordes en 

sammanställning. När det fanns en sammanställning av samtliga resultat så identifierade 

författarna likheter och skillnader mellan studierna och sökte efter olika mönster utifrån 

sammanställningarna. Till slut kunde fyra olika tema skapas och för att presentationen av 
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analysen skulle vara så tydlig som möjlig, så lästes resultatet av en utomstående som inte är 

insatt i litteraturstudiens område. 

 

8. Forskningsetiska överväganden 

I denna litterastudie har det varit viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska aspekter.  

Kjellström (2014) redogjorde för vilka riktlinjer som författarna skulle använda när 

litteraturstudien skulle skrivas. Det fanns även principer och etik som skulle åtföljas. Till 

exempel så har samtliga artiklar i resultatet avidentifierat deltagarna i studierna, några av 

studierna har givit deltagarna andra namn och några har benämnt deltagaren vid kön, detta för 

att följa forskningsetiska krav. Samtliga artiklar lästes aktivt igenom av alla involverade 

författare på ett enskilt vis för att vederbörande inte skulle influeras av varandra. Valda 

artiklars originalspråk var engelska, författarna använde ordböcker och Google Translate för 

att få korrekt översättning och undvika språkliga missförstånd.  

Författarna har gjort en sammanställning av kvalitativa studier (Kjellström, 2014) för att få 

en djupare förståelse för personer som lever med kronisk obstruktiv lungsjukdom. 

Precis som Kjellström (2014) återger ska en litteraturstudie ställas till svar mot etiken då 

författarna har viss avsaknad i språk och förståelse för metod samt kunskap att kunna läsa av 

valda artiklar med rätt bedömning. Vidare kan författarna på grund av sin oerfarenhet tolka 

deltagarnas svar på ett felaktigt sätt och därmed framhäva uppgifter om en deltagare på ett 

negativt sätt. Vid detta skede gjordes även en översättning på bäst lämpade vis så att 

artiklarna ej under arbetsperioden på något sätt blivit förvrängda. Till detta är det viktigt att 

poängtera att författarna inte avser att plagiera originalstudier men ändå har avsett att hålla sig 

nära originalen för att inte frångå originalmaterialet. Statens Beredning för Medicinsk och 

Social utvärdering (SBU) tillhanda har mallar för kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. 

Detta dokument innehåller ett antal frågor som författarna bör ta hänsyn till och ifrågasätta 

hur artikeln är skriven och hur tillvägagångssättet varit (Wallengren och Henricson, 2014). 

För att kunna ta hänsyn till de etiska överväganden som krävs följde de valda artiklarna etiska 

riktlinjer . Alla deltagande har frivilligt medgivit att delta i studierna och samtliga använda 

artiklar i denna litteraturstudie har genomgått en etisk granskning.  
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9. Resultat  

Analysarbetet som gjorts har resulterat i fyra olika tema; Att känna rädsla inför en oviss 

framtid, Att skämmas och anklaga sig själv, Att känna sig begränsad och missförstådd i 

vardagen, Att känna ångest och oro.  

 

9.1 Att känna rädsla inför en oviss framtid.  

Personer som har diagnostiserats med KOL känner rädsla och ovisshet inför framtiden och 

hur sjukdomen kommer att utvecklas (Hall, Legault & Côté 2010; Sossai, Gray & Tanner, 

2011). En fruktan av att förlora sig själv i sjukdomen, en annan rädsla var att bli definierad 

som en sjukdom och inte som en person (Sossai, et al., 2011). Många som drabbas av KOL 

känner en fasa av hur sjukdomen kommer utvecklas och förvärras. Rädsla för inför döden 

(Hall, et al., 2010; Sossai, et al. 2011; Ali, Fors & Ekman, 2018). Att leva med en obotlig 

sjukdom gjorde att patienten sakteliga insåg sitt öde och att döden blev ett hot som kunde bli 

verklighet inom snar framtid (Strang, Ekberg – Jansson & Henoch, 2014 a). I studien ställdes 

frågor om framtiden om det närmaste året, var det en majoritet av deltagarna som hyste tvivel 

om de ens skulle finnas kvar i livet efter att de hade fått förståelse för att KOL är en obotlig 

sjukdom.  

Funderingar på hur de skulle komma att dö och vad som hände efter att personen har 

avlidit och hur anhöriga skulle klara sig uppstod. Oron som infann sig när ämnet döden 

avhandlades var att deltagarna var rädda för en utdragen, lång död, att kvävas till döds eller att 

i slutet av livet bli ett paket. Rädsla för att begravas levande och rädsla inför den kommande 

begravningen väckte ångestkänslor (Strang et al., 2014 a; Strang et al., 2014 b). Vid fysisk 

aktivitet så ställdes högre krav på andningen vilket skrämde en del av personerna och att träna 

sågs som ett hot. Dessa andningssvårigheter ledde till panikkänslor, rädslor och en känsla av 

att helt och hållet förlora sig själv (Bulley, Donaghy & Howden, 2009).  

 

Deltagarna berättade om hur de har förhalat sin egen acceptans av den sjukdom som de 

drabbats av. Genom att bevara sitt vardagliga liv till det yttersta hade de förnekat sjukdomens 

existens (Marx et al., 2016; Halding, Heggdal & Wahl, 2010). Studien påvisar att i det stora 

hela besatt patienterna vag kunskap om sin sjukdom - ingen kunskap om själva definitionen, 

orsaken och att det var en sjukdom som inte gick att medicinera bort. Till följd av detta 

diagnostiserade patienterna sig själva och tolkade olika situationer till deras egen fördel samt 

gick in i en förnekelse när sjukdomsbilden försämrades. Exempelvis när kliniska symtom där 
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energin minskade, anpassningen till olika dagliga sysslor och andfåddhet som uppkom 

bortsåg patienten ifrån detta. KOL kunde i vissa fall ge patienten hopp eftersom det är en 

sjukdom som tar tid att utvecklas långsamt och emellanåt upprepa olika faser inom 

sjukdomsförloppet - patienten separerade sig från sjukdomen (Marx et al., 2016). 

Deltagarna vittnade om att de valt bort att se sjukdomen och har därför pressat sig och sina 

kroppar tills kroppen inte klarat mer. Bland annat framkom det i studien att deltagarna stannat 

kvar på sina arbeten längre än de borde gjort och på grund av en kris eller djupare insjuknande 

i sjukdomen tvingade dem att sluta arbeta. Rädslan och att inte acceptera sin sjukdom kunde 

leda till att sjukdomen doldes och detta i sin tur ledde till försenad medicinsk behandling 

(Halding, et al., 2010; Marx et al., 2016).  

 

9.2 Att skämmas och anklaga sig själv 

Eftersom en stor riskfaktor till KOL är rökning kände personerna att deras sjukdom var 

självförvållat (Ali, Fors & Ekman, 2018; Ellison, Gask, Diar Bakerly & Roberts, 2012; 

Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz & Marques, 2014; Halding, Heggdal & Wahl, 2010; 

Sossai, Gray & Tanner, 2011; Strang, Farrell, Larsson, Sjöstrand, Gunnarsson, Ekberg – 

Jansson & Strang, 2014 b). Det fanns en attityd både bland familj och vänner men även från 

personal inom hälso - och sjukvård som sa att patienten hade sig själv att skylla. Mycket av 

den ångest som patienterna hade dagligen, berodde på att de skämdes för sin sjukdom (Ali et 

al., 2018; Halding et al., 2010).  Det var inte enbart sjukdomen som är skuldbelade utan även 

den psykiska påfrestningen, en patienten skämdes över sin depression som kommit till följd 

av KOL. I sin tur ledde det till att patienten skämdes och kände stor skuld att hen inte ens 

våga öppna sig och berätta för läkaren om sitt mående. Deltagarna beskrev hur de kände sig 

generade över sin sjukdom och att de uppfattade att andra personer lade skuld på den som 

blev sjuk. Den kraftiga hostan som kan uppstå vid KOL beskrivs som generande och en faktor 

till att stanna hemma för att undvika sociala sammanhang (Sossai et al., 2011).   

Det fanns också personer som satte sig emot detta och menade på att rökning inte var 

anledning till att de hade drabbats av KOL (Marx et al., 2016; Strang, Ekberg – Jansson & 

Henoch, 2014 a). Flertalet menade på att när de började röka, i mitten på 1900-talet så var 

samhället och läkare övertygade om att rökning inte hade någon skadlig effekt på hälsan 

(Strang et al., 2014 b). Många patienter skyllde på sig själva men många menade också på att 

samhället, tobaksindustrin och sjukvården inte har tagit sitt ansvar. Att skylla sin sjukdom på 

andra än sig själv förminskade deras egen känsla av att orsakat sin KOL på egen hand. En del 
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deltagare kände en stor skuld till sin sjukdom, att de orsakat den själv och därav inte bad om 

något medlidande. De kände att de hade sig själva att skylla för denna sjukdomen. Många av 

de människor som drabbats av KOL började röka då det inte var känt att rökning kunde leda 

till KOL. Många menade på att det varit dumt av dem att röka, men att de inte kände skuld på 

grund av detta. De beskriver också att de blivit bemötta och fått skämmas inför 

sjukvårdspersonal bland annat läkare och även närstående som anklagat dem för att 

sjukdomen ses som självförvållad. Det kändes jobbigt för personerna att påminnas och 

anklagas för detta då de är medvetna om att sjukdomen orsakats på grund av rökning. De som 

kände skuld och skam över sjukdomen var generade och ville inte erkänna att de hade 

sjukdomen, vilket gjorde att de levde i förnekelse. Vissa berättade inte för någon, bara sin 

partner och sina barn. Det hände att personer som drabbats av KOL skyllde ifrån sig på astma 

(Strang et al. 2014 b). 

 

9.3 Att känna sig begränsad och missförstådd i vardagen 

När patienten genomgår en allvarlig kris i sjukdomsförloppet har hen lättare att konfronteras 

med progressionen av sjukdomen. När sjukdomen nått ett visst stadium ökar andfåddheten 

och det blir svårare för patienten att andas – detta genererar i att patienten har ett behov av 

syrgas vilket gör att hen oftast isoleras till sitt hem och det sociala livet utanför hemmet 

stagnerar (Marx et al., 2016; Sossai, Gray & Tanner, 2011). Patienter med KOL kände att 

med diagnosen även kom med en social isolering på grund av nya begränsningar i livet, både 

med känslor och ny fysisk möjlighet (Halding, Heggdal & Wahl, 2010; Sossai et al., 2011; 

Ellison, Gask, Diar Bakerly & Roberts, 2012). Många deltagare vittnade om att isoleringen 

som uppkom både var självförvållad men även kom utifrån och att denna isolering uppkom på 

grund av den sjukes humör. Genom minskning av tillit till andra och ha mer förtröstan hos sig 

själva ökade isoleringen (Ellison et al., 2012).  

Känslor som att vara till besvär, vara en börda eller sätta sig i en beroende situation hade 

infunnit sig hos gemene man (Ali, Fors & Ekman, 2018; Ellison et al., 2012). Många patienter 

valde att stanna hemma istället för att komma ut på meningsfulla aktiviteter (Ellison et al., 

2012; Gabriel et al., 2014; Hall, Legault & Côté, 2010; Marx et al., 2016; Sossai et al., 2011; 

Strang, Farrell, Larsson, Sjöstrand, Ekberg – Jansson & Strang, 2014 b). Den större delen av 

deltagande patienter kände sig begränsade när det kom till fritidsaktiviteter och att det även 

påverkade det sociala livet. Större begränsningar så som störd sömn, försämrad rörlighet samt 

att sjukdomen påverkar arbetsförmågan så pass mycket att de har fått gå i pension i förtid 
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(Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz, & Marques, 2014). När sjukdomen begränsade 

patienterna började en del patienter fundera över sin egen existens då den varit annorlunda 

innan sjukdomstiden.  

Den fysiska självklarheten som bit för bit försvann från den sjuke under sjukdomsförloppet 

påverkade måendet och tankarna hos patienten (Strang, Ekberg – Jansson & Henoch, 2014 a). 

Sjukdomen begränsar och påverkar alla livets och vardagens händelser, exempel på detta är 

att en person med KOL hellre tar taxi till sjukhuset än att ta bilen dit på egen hand för att 

slippa långa promenader från sjukhusets parkeringsplats (Ellison et al., 2012). Det sociala 

livet och sociala relationer och en person med KOL har inte längre samma förutsättningar att 

komma ut i sociala sammanhang då det blir en psykisk påfrestning (Sossai et al., 2011). När 

patienter mötte sjukvården för rehabilitering och för att få stöd så var det av stor betydelse att 

personalen lyssnade och att det byggdes en trygg vårdrelation och förståelse för den utsatte 

hade stor betydelse för kommande behandling (Bulley, Donaghy & Howden, 2009).  

 
9.3.1 Att få dela erfarenheter med andra som förstår 

Deltagarna berättade att de jämförde sig med andra sjuka och emellanåt kunde konstatera att 

saker och ting hade kunnat vara värre än de var (Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz, & 

Marques, 2014). När studien gjordes ansåg deltagarna att de kunde hantera sjukdomen i den 

fas den befann sig i men om det skulle gå mot ökade symtom ansågs det vara otänkbart att 

finnas kvar i livet (Strang, Ekberg – Jansson & Henoch, 2014 a). Att kunna dela dessa tankar 

och känslor tillsammans med andra personer i samma sits anses vara till stor hjälp för att finna 

styrka och ett positivt tankesätt. Personerna delar kunskap, erfarenheter och hjälper varandra 

att hantera hinder som finns i vardagen. Att dela och ta del av detta med människor i samma 

sits känner de sig förstådda på ett annat sätt. När deras sjukdom inte accepterades handlade 

mycket om att skydda sin egen värdighet och detta kunde också leda till social isolering då 

man inte ville visa sin sjukdom (Halding, Heggdal & Wahl, 2010). Olika webbplatser gav 

personerna en möjlighet att kommunicera med personer som delade liknande erfarenheter och 

känslor och även dela kunskap med varandra. Det fanns en önskan om att ha mer 

kunskapskällor borde vara mer tillgängliga och att sjukhuspersonal borde vara mer utbildad 

då många påstod att det fanns en brist på kunskaper inom vården. (Ali, Fors & Ekman, 2018). 
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9.3.2 Att inte bli förstådd av anhöriga 

Precis som den sjuke kunde anhöriga känna av begränsningar till världen utanför hemmet, 

mycket berodde på att familjen upplevde den sjuke som mer uppmärksamhetstörstande. 

(Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz, & Marques, 2014). 

Även saker som familjesemestrar påverkades negativt och deltagarna kände sig ensamma 

och hade viss sorg på grund av de hinder som sjukdomen bidragit med. Den som hade familj 

kände att de hade stort stöd Dock uppgav deltagare att deras anhöriga hade för mycket fokus 

på sjukdomen och inte på det den sjuke och hens mående (Gabriel et al., 2014). Viljan att 

kunna och göra saker själv fanns starkt hos deltagarna och denna vilja tillsammans de 

anhörigas vilja att hjälpa resulterade i att relationen förändrades (Ellison, Gask, Diar Bakerly 

& Roberts, 2012). Dock fanns det andra deltagare som vittnade om att det var en trygghet att 

ha sina anhöriga i sin närhet så att de kunde finnas där när patienten försämrades och kunde 

därmed hjälpa till. Genom att ha familjen nära kunde vederbörande ge den rätta hjälpen när 

nya situationer uppkom. Lika nära eller långt bort som deltagarna höll sina anhöriga sig själva 

var deltagarna fullt medvetna om att den medicinska omsorgen inte kunde hålla sig på ett lika 

personligt plan i omsorgen (Ellison et al., 2012).  

Ett flertal deltagare hade en känsla av att vara oförstådda av omgivningen, de nya barriärer 

som byggs genom att den friska partnern inte har någon förståelse till varför en promenad tar 

längre tid än innan är en av svårigheterna för KOL-patienter (Ellison et al., 2012).  

 

9.4 Att känna ångest och oro 

Den större delen av patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom upplever någon gång under 

sjukdomstiden ångest och oro (Ali, Fors, & Ekman, 2018; Bulley, Donaghy, & Howden, 

2009; Ellison, Gask, Diar Bakerly & Roberts, 2012; Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz, & 

Marques, 2014; Halding, Heggdal & Wahl, 2010; Hall, Legault, & Côté, 2010; Sossai, Gray, 

& Tanner, 2011; Strang, Ekberg – Jansson & Henoch, 2014 a; Strang, Farrell, Larsson, 

Sjöstrand, Gunnarsson, Ekberg – Jansson & Strang, 2014 b). I en studie var deltagarna rädda 

och rädslan utmynnade i en form av dödsångest (Strang et al., 2014 a). Ångesten uppkom då 

patienten drabbats av akuta andningsbesvär som av deltagarna beskrevs som en 

kvävningskänsla. Det krävs av personer som drabbas av KOL att hitta lösningar och strategier 

för att kunna förenkla vardagen och på så sätt fortsätta att leva ett liv där det inte hamnar i 

beroendeställning till någon annan. Andningsövningar och andra sätt att bromsa och lugna 

andningen med hade en god effekt. De negativa känslor som kunde uppstå av 
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rehabiliteringsövningar kunde i sin tur leda till ångest, oro, depression, ilska och sorg över sin 

situation (Bulley et al., 2009). Den ständiga ångesten och oron försvagade och försämrade det 

dagliga livet hos personer med KOL. Känslan av förlorad självständighet var starkt kopplat 

till ett psykiskt dåligt mående. När personen förr eller senare hamnade i en beroendeställning 

infann sig en värdelöshet och otillräcklighet, ångesten kunde ibland bli så stark att patienter 

drabbades av andnöd (Sossai et al., 2011). Den största ångesten som framhävdes var själva 

rädslan för en långsam död, att kvävas till döds eller att i slutet av livet bli ett paket (Strang et 

al., 2014 a). Deltagare kände sig utmanade av sjukdomen när den ändrade spelreglerna och 

patienterna blev påverkade på sin självbild och sitt självförtroende, det blev någon form av 

förändring identitetsmässigt. Den person som fanns innan diagnosen byttes ut och en ny 

person trädde fram (Ellison et al., 2012; Strang et al., 2014 a)  

Det nya tillståndet gjorde även att patienterna blev mer beroende av omgivningen för att 

kunna få hjälp i sitt liv och i regel var det någon av de anhöriga eller en närstående. När någon 

insjuknade i KOL påverkades inte bara personen som blev sjuk utan även familjen påverkades 

både känslomässigt och relationsmässigt (Marx et al., 2016). Deltagare berättade i en studie 

om att anhöriga ville ha information om när hjälp behövdes och att hen mer känt att behovet 

av hjälp inte funnits just då. Personerna menade också att de inte alltid kunde dela detta med 

sin familj och närstående då de kände sig som en börda för dem (Ellison et al., 2012).  

 

10. Diskussion 

Diskussionen i detta examensarbete sammanfattas i metoddiskussion samt resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen kommer handla om hur författarna har arbetat fram resultatet med hjälp 

av urval, dataanalys, etik och datainsamling.  

 

10.1 Metoddiskussion 

Syftet i litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att leva med KOL och för 

att fånga subjektiva upplevelser söktes det i första hand efter kvalitativa artiklar (Dahlborg 

Lyckhage, 2017). Eftersom litteraturstudien hade en begränsad tidsram var det av betydelse 

att få fram relevant och tillräcklig data. De valda sökorden bestämdes utifrån de syftet som 

studien hade och sökningar skedde i Cinahl och PubMed som ansågs vara de mest lämpliga 

databaserna att använda då dessa har fokus på omvårdnad och därför ökade chansen för att 

finna relevanta artiklar (Henricson, 2012). För att få tillgång till den senaste forskningen 

begränsades sökningen så att resultatet endast visade artiklar från 2009 till 2019. Det valdes 
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att inte göra någon åldersbegränsning då det inte ansågs relevant eftersom syftet var att 

beskriva upplevelser. 

Vid första sökningen fann författarna artiklar som svarade på syftet i föreliggande studie 

och totalt kunde tio artiklar väljas ut. Cronin, Ryan, Coughlan (2008) beskriver betydelsen av 

att välja ett ämne som är säkert håller intresset genom hela arbetet. Båda författarna i denna 

litteraturstudie kände ett genuint intresse för ämnet och detta motiverade och underlättade. 

Ämnet gav också tillräckligt med data, vid första sökningen så genererade den 20 artiklar i 

Cinahl och 18 i PubMed vilket ansågs vara hanterbart. Samtliga sökord som användes var 

relevanta för syftet, orden som formulerade syftet användes samt även ordet qualitative 

användes för att säkerställa endast kvalitativa resultat. Utifrån dessa artiklar skedde ett urval 

efter att författarna hade läst artiklarnas abstrakt och flertal artiklar som inte svarade på 

litteraturstudiens syfte valdes bort. Kvalitetsgranskningen gjordes enligt Fribergs (2017) för 

att kvalitetssäkra artiklarna använde sig författarna av granskningsfrågor, se bilaga 3. Varje 

artikel kvalitet granskades av båda författarna för att stärka trovärdigheten. Två av artiklarna 

som valdes ut hade samma huvudförfattare, resultaten skilde sig åt men svarade ändå på 

litteraturstudiens syfte och valdes därför att användas. 

I analysarbetet av artiklarna finns det alltid en risk för bias (Billhult, 2017) som innebär att 

förutfattade meningar kan påverka resultatet. Eftersom en av författarna jobbat nära patienter 

med KOL finns en viss förförståelse och därför var det särskilt viktigt att hålla isär personliga 

erfarenheter under analysarbetet. Resultat i studier kan tolkas och uppfattas på olika sätt, 

särskilt om de är skrivna på engelska. Misstolkningar i översättning kan ske och för att 

minska risken för bias så gjorde analysen av båda författarna. Samtliga artiklar översattes med 

hjälp av Google Translate men då denna översättningsmetod inte är tillitsfull användes även 

engelska ordböcker. De valda artiklarna som analyserades var från olika länder och 

kontinenter vilket gör att resultatet är överförbart. När resultatet i en litteraturstudie ska 

presenteras så rekommenderar Cronin et al. (2008) att slutet av varje tema ska sammanfatta 

och redogöra för hur resultatet är relevant till följande tema. För att stärka detta i arbetet så är 

hade författarna kunnat göra tydligare sammanfattningar i slutet på varje tema för att leda den 

röda tråden. 

 

10.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudien var att beskriva personers upplevelse av att leva med KOL. 

Resultatet i föreliggande studie visade att en person med KOL upplevde många olika känslor, 

både egna upplevda känslor och känslor som omfattade hur omgivningen uppfattade den 
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sjuke. Att leva med KOL innebar att personer kände oro inför hur sjukdomen skulle utvecklas 

och hur detta skulle komma att påverka deras framtida liv. Resultaten i valda artiklar vittnade 

om att det fanns oro och rädsla över en oviss framtid både hur sjukdomen skulle utvecklas 

men även hur livet skulle komma att se ut framöver. Andra rädslor som redovisades var att dö 

och att dö från sin familj. Detta skulle kunna jämföras med Svedlund, Danielson och Norberg 

(2001) vilka studerat oro i samband med sjukdom och menar att det kan finnas en rädsla och 

oro inför hur familjelivet och vardagen skulle fungera efter en diagnos. Personer med KOL 

anklagade sig själva för att ha orsakat sjukdomen och de kände sig missförstådda av 

andra. Resultatet i denna litteraturstudie visade att personer med KOL kände skuld och 

skämdes för att de drabbats av KOL. Berger, Kapella och Larson (2011) vilka studerat 

skuldbeläggning beskriver att skuldbeläggningen blev tydligare när den sjuke offentligt hade 

gått ut med sitt hälsotillstånd. Dessvärre förstärkte sjukvården skuldbeläggningen för varför 

personen insjuknat i KOL då vårdpersonal la mycket fokus på vad som orsakat sjukdomen 

och även omgivningen lade all skuld på den sjuke (Berger et al., 2011).  

Resultatet påvisade att ångest framkallades av exempelvis stress på grund av sin situation, 

att de blivit sjuka, sjukdomens olika skeden, dödsångest. När sjukvården inte tror på patienten 

och ifrågasätter patientens egna iakttagelser skapas en onödig oro hos patienten (Kralik, 

Brown & Koch, 2000). Kralik et al. (2000) menar att personer med KOL, med fördel kan ha 

med sig närstående eller anhöriga vid besök. På så sätt kan patienten känna sig mer trygg i 

vårdmötet och oro samt ångest kan minska.  

Det är mest betydelsefullt om personen i fråga kan komma att få ett besked angående sin 

sjukdom som påverkar hela personens livsstil. Ett exempel på detta kan vara att personens 

KOL har försämrats och patienten behöver syrgas som behandling och det kan påverka det 

vardagliga livet. Många patienter besöker vården för snabba rutinbesök och för andra så kan 

besöket innebära att få ett livsavgörande besked på ett mindre tillfredställande vis (Berger et 

al., 2011; Kralik et al., 2000; Marx et al., 2016). Patienter kan på så sätt dra sig för att besöka 

sjukvården när det verkligen behövs. Kralik et al. (2000) påvisar i sin studie att personer med 

KOL har känt sig överrumplade av de besked de fått och inför nästa besök sett till att vara 

pålästa så att hen kunnat ställa nödvändiga frågor.  

Resultatet i litteraturstudien visade att det var vanligt förekommande att personer med KOL 

som träffar vårdpersonal inte känner sig väl bemötta och det framkom även att patienter 

känner misstro till sjukvården. För att göra ett gott intryck som sjukvårdspersonal har hen 

bara några få sekunder på sig att bli accepterad av patienten. Som sjukvårdspersonal är det 
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därför ytterst viktigt att bemöta personer som ska få en undersökning, rådgivning eller ett 

besked att visa sig delaktig och att personalen är där för patienten. 

Watson (2010) utgår från ett värdesystem, även kallat Caritasprocesser som finns till för att 

främja den mänskliga omsorgen. Det finns tio olika karativa omvårdnadsfaktorer och den 

åttonde caraitasprocessen, att skapa en helande miljö på alla nivåer är betydelsefull för 

många delar av resultatet i denna litteraturstudien. I denna process är både den fysiska och 

psykiska miljön betydelsefull för vårdmötet, något som sjuksköterskan är med och påverkar. 

Den yttre miljön, exempelvis ren och harmonisk miljö där hygien och patienters komfort är 

viktigt så är den psykiska miljön lika viktigt. Sjuksköterskan måste bekräfta patienten och 

patienten måste få chans att komma till tals och en patienten får aldrig känna sig nonchalerad 

eller kränkt. Litteraturstudien visar att personer med KOL kan komma att känna skuld och 

skam över att de orsakat sjukdomen själv. Watson (1993) menar då att det är viktigt att sträva 

efter en trygg och säker miljö och att undvika en situation där patienten känner sig kränkt och 

nonchalerad. Resultatet visar också att känslor av skuld och skam ökar när patienter känner 

sig kränkt och förbisedd av vårdpersonal.  

Vid KOL kan skam och fördomar frammanas från omgivningen och lidandet hos den som 

drabbats ökar. Skulden och skammen hos den drabbade kan leda till att personer drar sig 

undan eller gömmer sin sjukdom samt gömmer känslor inom sig istället för att släppa ut dem 

(Lyons & Dolezal, 2017; Shen, 2018). Ibland kan familj hjälpa till att stävja skammen och 

lidande genom att vara stöttande. Enligt Berger, Kapella och Larson (2011) drar sig personer 

sjuka med KOL för att använda sig sin medicinska utrustning publikt då detta är genant, 

personen hamnar i en mer utsatt position. Shen (2018) menar på att det är känslor av skam 

som gör att människan väljer att dölja och förneka sjukdomen medan det är skuldkänslor som 

är av betydelse för att personer ska bli motiverade till att ändra sina misstag. Skuldkänslor och 

skuldbeläggning kan exempelvis uppstå hos en person som varit rökare och då utvecklat KOL 

(Sheridan et al, 2011).  

 

10.3  Kliniska implikationer  

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av att leva med KOL. Resultatet 

visar att de vanligaste känslorna som uppkommer hos personer med KOL är ångest, rädsla, 

oro, skuld och skam. Det var återkommande i många av studierna att patienter med KOL 

kände sig inte tagna på allvar av sjukvårdspersonal då KOL ansågs som en självförvållad 

sjukdom. Till följd av detta så hände det att patienter valde att mörka sin sjukdom vilket i sin 
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tur gjorde att den medicinska behandlingen blev fördröjd. Det finns ett behov av att lindra 

dessa känslor av oro och rädslor inför framtiden och döden, ångest över sin sjukdom och 

skuldkänslor.  

Författarna tror att det är, utifrån Watsons (1993) omvårdnadsteori att sjuksköterskan ska 

arbeta för att bygga en god vårdrelation med dessa patienter så att de känner sig sedda och 

vågar prata om sina känslor utan att sjuksköterskan eller annan vårdpersonal blir dömande. 

Resultatet visar också att personer med KOL inte kan prata med släkt och vänner om sin 

sjukdom då de inte känner sig förstådda och även kan känna sig som en börda. Det har då 

visat sig att patienter upplever det bättre att prata med andra drabbade personer. Författarna 

föreslår då att det bör finnas stödgrupper där patienterna kan prata med varandra och dela 

erfarenheter och upplevelser av sin sjukdom.  

 
10.4 Förslag till fortsatt forskning  

Författarna föreslår att det borde bedrivas forskning som granskar varför sjuksköterskan 

bortser i från det egna etiska förhållningssättet när de anser att patientens sjukdom är 

självförvållad. Det är viktigt att sjuksköterskan är professionell i sin yrkesroll då alla står lika 

inför vården. De egna åsikter är därför viktigt att åtskilja för att ge en god vård till patienter 

med KOL eftersom resultatet visade att många patienter känner skuld och skam och även att 

sjukvårdspersonal blir dömande. Den vanligaste orsaken till KOL är rökning men även 

ärftlighet har visat sig vara en bidragande faktor och här krävs det mer forskning för att kunna 

förebygga och förhindra KOL. 

 

11. Slutsats  

KOL är något som finns med en drabbade hela livet. Känslomässiga tankar som kan leda till 

personen känner sig utanför den hälsa, blir dömd av samhället och sjukvården och känner 

skuld och skam kan göra att personen väljer att isolera sig från sociala interaktioner. Här är 

det som sjuksköterska viktigt att se patientens behov. Detta kan ske när patienten vågar öppna 

sig och berätta om sina känslor, farhågor och rädslor. Det är också vårdens ansvar att symtom 

behandla sjukdomen för att upprätthålla gos livskvalitet.   
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Cinahl COPD ”OR” chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

”AND” patients 

”AND” experience 

”AND” qualitative 

”AND” living with 

34 Peer review 

2009–2019 

Engelska 

 

20 15 5 

PubMed Patients ”AND” 

Experience ”AND” 

Living with COPD 

”AND” qualitative 

study 

  

48 2009–2019 18 13 5 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

 

Ali, L., Fors, A. 

och Ekman, I. 

Need of 

support in 
people with 

chronic 
obstructive 

pulmonary 
disease 

2018, Sverige, 

Journal of Clinical 
Nursing 

Beskriva patienters 

upplevelser och 
förväntningar vid 

insjuknande av kronisk 
obstruktiv lungsjukdom 

Design: kvalitativ med 

hermeneutisk inriktning 
Urval:  17 deltagare, 7 

män, 10 kvinnor 
Datainsamling: 
Intervjuer med öppna 
frågor via e-mail, 

Facebook eller telefon. 
Dataanalys: 
Transkribering av 
intervjuer  

KOL gav patienter sämre psykiskt 

mående, deprimerade känslor och 
rädsla inför döden. Patienterna kände 

hopplöshet och hade mycket negativa 
tankar. Resultatet visar att olika forum 

på Internet kunde vara stöttande och 
stärka personers inställning till livet. 

 

Bulley, C., 
Donaghy, M. 

och Howden, S. 

A prospective 
exploration of 

views about 
attendeing 

pulmonary 
rehabilitation 

2009, England, 
Physiotherapy 

Research 
International 

Syftet var att ge en 
djupare insikt till 

patienters deltagande i 
lungrehabilitering. 

Design: Empirisk 
kvalitativ 

Urval: >18 år, 5 män och 
5 kvinnor  

Datainsamling: Intervju 
Dataanalys: Tolkande 

fenomenologisk analys 

Resultatet visade för att en patient med 
KOL ska kunna fortsätta ha en god 

livskvalitet krävdes att det utfördes 
olika rehabiliteringsövningar. Dessa 

övningar skapade oro och stress för 
många deltagare. Övningarna kunde 

leda till försvårad andning under en 
kortare period och som i sin tur 

triggade igång panikkänslor, rädslor, 
dödsångest samt känslor av att inte ha 

kontroll över sin kropp. 

Ellison, L., 

Gask, L., Diar 

Meeting the 

mental health 
needs of 

2012, England, 

Chronic illness 

Skapa en förståelse för 

psykisk ohälsa och 

Design: Kvalitativ 

Urval: 14 deltagare, 7 
män, 7 kvinnor  

Resultatet i studien delades in i tre 

tema i definition som barriärer. 
Patienterna upplevde att i samband 
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Bakerly, N. och 
Roberts, J. 

people with 
chronic 

obstructive 
pulmonary 

disease: a 
qualitative 

study 

behoven personer med 
KOL har. 

Datainsamling: 
Djupintervju 

Dataanalys: 
Tematiskanalys 

med deras insjuknande blev deras 
identitet förändrad, omgivningen såg 

på dem med en annan syn. Patienterna 
kände sig som en börda och att de var i 

beroendeställning till omgivningen. 
Deltagarna pratade om olika former av 

barriärer som exempelvis att 
rörligheten försämras ju längre tid 

sjukdomen passerade. 

Gabriel, R., 

Figueiredo, D., 
Jácome, C., 

Cruz, J. and 
Marques, A. 

Day-to-day 

living with 
chronic 

obstructive 
pulmonary 

disease: 
Towards a 

family-based 
approach to 

illness 
impacts 

2014, Portugal, 

Psychology & 
Health 

Syftet med denna studie 

var att syna familjer och 
patienters aspekter 

gällande hur kronisk 
obstruktiv lungsjukdom 

påverkar familjelivet. 

Design: Kvalitativ med 

tvärsnittsdesign 
Urval: > 18 år, 16 män 

(patienter), 4 kvinnor 
(patienter), 2 män 

(familjemedlemmar), 18 
kvinnor 

(familjemedlemmar) 
Datainsamling: 
Strukturerat frågeformulär 
samt öppna frågor 

Dataanalys: 
Transkribering av 

intervjuer  

Studien delades in i två stora teman 

där det ena är patientens perspektiv 
och det andra är familjens perspektiv 

och hur KOL påverkar dessa 
konstellationer. Det framkom att 

deltagarna kände sig hämmade av 
sjukdomen så att de inte kunde 

genomföra saker som tidigare varit 
självklara. Deltagande patienter 

pratade om att de hade support 
hemifrån. Deltagarna påpekade att 

sjukdomen påverkade deras relationer 
till sina partners. Studien avhandlar 

medvetenhet hur sjukdom och 
dödsångest påverkar patienterna samt 

hantering av nämnda ångest.  

Halding, A-G., 
Heggdal, K och 
Wahl, A. 

Experiences 
of self-blame 
and 

stigmatization 
for self-

infliction 
among 

2010, Norge, 
Scandinavian 
Journal of Caring 

Siences 

Syftet till studien var att 
skapa en förståelse hur 
patienter med KOL 

finner sig i vardagen. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 18 deltagare, 13 
män, 5 kvinnor 

Datainsamling: 
Telefonintervjuer 

Resultatet hanterar patientens 
hantering av negativa känslor, 
stigmatisering. Skuldbeläggning på sig 

själv och från omgivningen mesta dels 
gällande rökning. En av de större 

stigmatiseringarna blev när det 
genomfördes en kampanj och 
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individuals 
living with 

COPD 

Dataanalys: En kvalitativ 
metod med kvalitativ 

innehållsanalys  

deltagarna hade under period känt sig 
ännu mer utsatta än tidigare.  

Hall, S., 
Legault, A. och 

Côté, J. 

Dying means 
suffocating: 

perceptions 
of people 

living with 
severe COPD 
facing the end 

of life 

2010, Kanada, 
International Journal 

of Palliative Nursing 

Syftet var att beskriva 
personer med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom i 
livets slutskede 

Design: Kvalitativ 
Urval: 6 deltagare 

Datainsamling: 
semistrukturerade 

intervjuer 
Dataanalys: Miles och 
Huberman (2003) 

Resultatet påvisade att det fanns en 
rädsla över sjukdomens utveckling. 

Deltagarna kände en rädsla för att dö, 
att kvävas till döds eller att bli en 

börda för anhöriga. Mycket oro och 
ångest inför döden. 
 

Marx, G., 
Nasse, M., 

Stanze, H., 
Owusu Boakye, 

S., Nauck, F. 
och Schneider, 

N. 

Meaning of 
living with 

severe 
chronic 

obstructive 
lung disease: 

a qualitative 
study 

2016, Tyskland, 
BMJ Journals 

Syftet var att ta reda på 
vad patienterna ansåg 

meningen med livet när 
man lever med svår 

kronisk obstruktiv 
lungsjukdom. Vetskapen 

om progressen och att 
sjukdomen är obotlig. 

Design: Kvalitativ 
Urval: 18 deltagare, 10 

män, 7 kvinnor 
Datainsamling: intervjuer 

med öppna frågor 
Dataanalys: MXQDA 

Resultatet visade att kärnan i 
patientens mående handlade om 

sjukdomen. Patienterna hade svårt att 
finna någon form av acceptans till det 

nya livet och situationen som kommit 
att råda. För några infanns sig ett 

uppvaknande och med det även en 
förståelse för sin nya livssituation och 

sin sjukdom. Dock påtalade deltagare 
att rörligheten försämrades precis som 

det sociala livet. 

Sossai, K., 

Gray, M. och 
Tanner, B. 

Living with 

chronic 
obstructive 

pulmonary 
disease: 

experiences 
in northern 

regional 
Australia 

2011, Australien, 

International Journal 
of Therapy and 

Rehabilitation 

Syftet är djupgående 

utforskar upplevelsen av 
att leva med KOL 

Design: Kvalitativ 

Urval: 8 deltagare, 5 män, 
3 kvinnor 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 

intervjuer 
Dataanalys: Tematisk 

analys 

Resultatet beskriver en rädsla att 

förlora sig själv i sjukdomen. Att 
definieras som en sjukdom och inte 

som person. Skuldkänslor, skam, 
genans, oro och ångest. Oro för att 

senare hamna i beroendeställning. 
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Strang, S., 
Ekberg – 

Jansson, A. och 
Henoch, I. 

Experience of 
anxiety 

among 
patients with 

severe 
COPD: A 

qualitative, 
in-depth 

interview 
study 

2014, Sverige, 
Palliative and 

Supportive Care 

Syftet är att se 
sambandet mellan ångest 

och dyspné inom 
patientgruppen som har 

KOL. 

Design:  
Urval: 31deltagare, 16 

kvinnor, 15 män, GOLD 3 
och 4 

Datainsamling: Intervju 
med öppna frågor 

Dataanalys: Kvalitativ, 
beskrivande och tolkande 

studie 

Resultatet delades upp i tre tema med 
undertema. Förklaringar om 

dödsångest, livsångest samt motvikten 
till ångesten.  

Strang, S., 
Farrell, M., 

Larsson, L-O., 
Sjöstrand, C., 

Gunnarsson, A., 
Ekberg – 

Jansson, A. och 
Strang, P. 

Experience of 
Guilt and 

Strategies for 
Coping with 

Guilt in 
Patients with 

Severe 
COPD: A 

qualitative 
interview 

study 

2014, Sverige, 
Journal of Pallitaive 

Care 

Syftet är att utforska 
patienter med svår 

kronisk obstruktiv 
lungsjukdom och hur de 

hanterar skuld 

Design: Kvalitativ 
Urval: 31 deltagare, 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 

intervjuer 
Dataanalys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Majoriteten av deltagarna kände ingen 
skuld för sin sjukdom. Resterande 

kände större skuld till att de orsakat 
sjukdomen själva. En misstro till 

sjukvården lyste igenom. Deltagare 
hade svårt att acceptera sjukdomen 

och förnekade därför orsaken. 
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Bilaga 3. Granskningsfrågor 

- Har problemet en tydlig formulering? 

- Hur är de teoretiska utgångspunkterna beskrivna?  

- Beskriv den omvårdnadsvetenskapliga teoribildningen?  

- Hur ser formuleringen av syftet ut?  

- Beskriv hur metoden är upplagd? 

- Hur ser beskrivningen utav intressenterna? 

- Hur har analysen av data gjorts? 

- Vilken anknytning har metoden och utgångspunkterna för teorin? 

- Hur blev resultatet? 

- Hur är själva resultatet analyserat av författarna? 

- Hur ser argumenten ut? 

- Hur ser den etiska diskussionen ut? Finns det någon? 

- I metoddiskussionen vilken form av diskussion förs? 

- Finns det några vårdvetenskapliga antagande sammankopplade med teorin? 

 


