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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en ökande, dödlig folksjukdom som 

kännetecknas av obstruktiv andning. Sjukdomen drabbar främst rökare och påverkar en 

person på en mängd olika sätt. Upplevelsen av att leva med KOL beskrivs som både eländig 

och skrämmande. Det framkommer att sjukdomen leder till ångest, försämrad livskvalitet, 

social isolering och svårigheter att känna hopp. Detta är saker som ständigt påverkar det 

vardagliga livet för personer som lever med KOL.  

Syfte: Att belysa individers upplevelser av att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom.  

Metod: Litteraturstudie som baseras på åtta kvalitativa studier. Innehållsanalys med 

inspiration av Graneheim och Lundman.  

Resultat: Det visar sig att dyspnén som uppstår vid KOL påverkar människan på ett flertal 

sätt. Tre kategorier framställdes, där upplevelsen av att leva med KOL delades in i fysiska, 

psykiska och sociala upplevelser. 

Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån livsvärldsteorin enligt Dahlberg. Dyspné är kärnan i 

sjukdomen och att leva med KOL innebär en mängd förluster och förändringar i vardagen. 

Detta hanteras på olika sätt. Sjuksköterskan har en viktig roll i mötet med personen, och bör 

ha ett öppet förhållningssätt till den enskilda individens upplevelser.  

Nyckelord: kroniskt obstruktiv lungsjukdom, dyspné, upplevelse, vardagen, rädsla.  

Keywords: chronical obstructive pulmonary disease, dyspnea, experience, daily living, fear.  
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1 Inledning 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en livsstilsrelaterad, stor folksjukdom i världen. 

Då vi har anhöriga som lever med sjukdomen har vi sett hur den påverkar personens dagliga 

liv. Vi har uppfattningen om att livet påverkas på en mängd olika sätt av sjukdomen och blev 

intresserade av att ta reda på hur KOL påverkar människan och vilka subjektiva upplevelser 

sjukdomen leder till.  

 Vi vill få en förståelse och kunskap i hur sjukdomen upplevs. Detta för att som färdiga 

sjuksköterskor kunna bidra till en optimal omvårdnad samt ha större förståelse för denna 

patientgrupp. Vi upplever att människor i allmänhet har en dömande attityd mot personer som 

lever med KOL. Många anser att de får skylla sig själva på grund av att de röker och att de 

inte ska belasta sjukvården och samhället. Vi hoppas att denna litteraturstudie ska kunna leda 

till en större inblick i och förståelse av upplevelsen av att leva med KOL. I studien används 

genomgående benämningen ”personer med KOL” inte ”KOLpatient”. Begreppet används för 

att inte benämna personerna som sin sjukdom.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Sjukdomen KOL 

Det finns ingen sjukdom som ökar så mycket i dödlighet som KOL och år 2020 beräknas 

sjukdomen vara den femte största orsaken till dödlighet i hela världen. Trots att KOL har fått 

mer uppmärksamhet på senare år inom vården, så är sjukdomen ändå relativt okänd för 

allmänheten (Global iniative for chronic Obstructive Lung Disease, GOLD, 2010). Enligt 

World Health Organisation (WHO, 2011) är KOL är ett samlingsbegrepp som används för att 

beskriva kroniska lungsjukdomar som orsakar begränsningar för luftflödet i lungorna. 

Kronisk bronkit och emfysem är sjukdomar som går under samlingsnamnet KOL. År 2030 

beräknas KOL vara den tredje största dödsorsaken och trots att sjukdomen till stor del är 

orsakad av tobaksrök så relateras den även till luftföroreningar, allergener och påverkas av 

människans olika sårbarheter, exempelvis ärftlighet. Enligt beräkningar från 2007 så är det för 

närvarande 210 miljoner människor som lever med KOL världen över (a.a.). 

 Vanliga symtom vid KOL är dyspné, hosta samt en stor slemproduktion. Vidare 

framkommer att KOL är en underdiagnostiserad, kronisk, livshotande sjukdom som utvecklas 

gradvis och kan leda till döden (WHO, 2011). Emtner och Olséni (2006, s. 302) definierar 
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dyspné som ansträngande och arbetsam andning, andnöd (a.a.). Kronisk bronkit är en 

inflammatorisk process i luftrören, och hosta och svårigheter att andas uppstår. Kronisk 

bronkit innebär att luftrören ständigt är inflammerade och förtjockade (Almås, Rönningen & 

Wilberg, 2002, s.299). Vid emfysem förlorar lungvävnaden sin elasticitet på grund av att små 

alveoler brister och bildar större lungblåsor. Förstörelsen av alveolerna leder till försämrad 

upptagningsförmåga av syre (Ericson & Ericson, 2008, s 319). Det är inte enbart 

lungfunktionen som påverkas vid KOL. Hela kroppen bryts gradvis ner och även psykisk och 

social påverkan uppkommer (Skoogh & Larsson, 2006, s.13). 

 Ericson och Ericson (2008, s. 317-318) beskriver att KOL är en sjukdom som i största grad 

drabbar rökare och cirka en tredjedel av alla rökare har vid 50 års ålder utvecklat någon form 

av KOL. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2003) rapporterar att vid hög 

ålder har hälften av alla rökare fått KOL. Vidare skriver Ericson och Ericson (2008, s. 317-

318) att det är av stor vikt för hur sjukdomen vidare ska utvecklas om individen slutar röka 

eller inte. Genom att sluta röka avstannar det naturliga sjukdomsförloppet. Därför är det aldrig 

för sent att sluta röka, eftersom detta ger positiv effekt (a.a.).  

 Diagnosen fastställs med spirometri, där lungfunktionen mäts. KOL graderas i fyra olika 

steg, från preklinisk till svår (Skoogh & Larsson, 2006, s.14-19). Akuta exacerbationer kan 

uppstå vid KOL. Detta innebär att en kraftig, allvarlig andnöd uppstår och därmed försämras 

allmäntillståndet (Janson & Löfdahl, 2006, s. 421). Behandlingen vid KOL försöker minska 

och lindra symtomen som uppträder, förebygga försämringsskov, bibehålla lungfunktionen 

och främja välbefinnandet (GOLD, 2010). 

 Underdiagnostisering av KOL är ett problem och en tidig diagnosticering av sjukdomen är 

viktig. Relevanta åtgärder kan då snabbt sättas in för att få personen att sluta röka och en 

behandling kan då påbörjas. Att tidigt upptäcka sjukdomen bör leda till ökad livslängd, ökad 

livskvalitet och minskade kostnader för samhället (Booker, 2004). 

  SBU (2003) rapporterar att KOL leder till ångest, försämrad livskvalitet och social 

isolering. Sjukdomen är progressiv och då KOL uppmärksammas, vanligtvis efter 30- 50 års 

rökning, finns endast 50 procent av lungkapaciteten kvar.  

 

2.2 Att leva med KOL 

Barnett (2008) visar att det kan upplevas som både eländigt och skrämmande att leva med 

KOL och beskriver att sjukdomen påverkar det dagliga livet. Gullick och Stainton (2008) 
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skriver att KOL främst är självförvållad. Sjukdomen framkallar en mängd olika känslor såsom 

skuld, förnekelse, rädsla och förtvivlan. Författarna beskriver hur KOL påverkar människan 

genom andfåddheten och tröttheten som uppstår. Att ha en andning som inte längre kan tas för 

given begränsar personerna. Andfåddheten blir ofta utlöst av miljön runtomkring personen 

och påfrestande kroppspositioner. Författarna beskriver även att personer som lever med KOL 

inte längre har möjligheter att utföra mer än en sak åt gången. De är tvungna att dela upp och 

separera aktiviteterna. Det leder till svårigheter med effektiviteten, och en upplevelse av att 

vara oduglig uppstår. Kroppen blir mindre uthållig, därmed behövs betydande viloperioder 

och hjälp av andra för att klara av vardagliga aktiviteter (a.a.).  

 Vidare säger Gullick och Stainton (2008)  att ihållande hosta och att få upp slem upplevs 

som ett socialt oacceptabelt beteende som ger uppmärksamhet till den sjukes kropp. 

Personerna med KOL upplever även en minskad aptit och svårigheter att kombinera att tugga 

och andas samtidigt uppstår. Familjemedlemmar upplever att humörsvängningar hos den 

sjuke leder till att stress, konflikter och svårigheter att ta hand om personen uppstår. 

Förmågan till automatiska kroppsrörelser förloras med KOL och en medvetenhet om 

kroppens begränsningar finns alltid. Denna förlust bidrar till en känsla av att leva i en värld 

som ständigt är krympande. (a.a.). 

 Det framkommer enligt Milne, Moyle och Cooke (2009) att det kan upplevas hopplöst att 

leva med KOL. Deltagare i studien uppger att prognosen för KOL medför en hopplöshet på 

grund av att sjukdomen är kronisk. När en förståelse om att sjukdomen inte är botbar infann 

sig, upplevdes detta chockartat. Personerna blir medvetna om att det inte finns hopp om en 

bättre framtid. De försöker finna hopp i belöningar för tillfället, som att exempelvis kunna 

leka med barnbarnen eller ta en promenad.  

 Sturesson och Bränholm (2000) har gjort en kvantitativ studie på hur tillfredsställda 

personer som lever med KOL är med livet. Tre grupper har jämförts. I studien ingår en frisk 

referensgrupp, en grupp personer som lever med KOL och en grupp personer som lever med 

KOL och dessutom använder syrgas. Resultaten visar att personerna som lever med KOL utan 

syrgas upplever en betydligt lägre nivå av tillfredsställelse med livet som helhet jämfört med 

referensgruppen. De är mindre nöjda med sitt yrkesliv, boendesituation, sexualliv och sin 

allmänna dagliga livsföring. 68 procent av personerna i den friska referensgruppen upplevde 

tillfredsställelse med livet som helhet, jämfört med 36 procent av personerna med KOL och 

11 procent av personerna med KOL och syrgasbehandling. Gruppen av personer med syrgas 
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upplevde en betydligt sämre tillfredsställelse i familjelivet än referensgruppen. 10 procent av 

personerna med KOL och 11 procent av personerna med KOL och syrgas var nöjda med den 

fysiska hälsan. Ingen av personerna i syrgasgruppen var nöjda med sin fritids- och 

ledighetssituation (Sturesson & Bränholm, 2000).  

 

2.3 Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 

Sjuksköterskans roll innebär att lindra patientens lidande samt främja hälsa (Wiklund, 2003, s. 

79).  Socialstyrelsen (2005, s. 10-12) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan tar tillvara 

på det friska hos patienten och hjälper till med basala omvårdnadsbehov på de fysiska, 

psykiska och sociala, samt andliga och kulturella planen. Att lyssna till patientens lidande 

samt sjukdomsupplevelse, tillvarata patientens egna erfarenheter av sin sjukdom och 

respektera och vara öppen för olika värderingar ingår i arbetsrollen. Det är viktigt att 

sjuksköterskan kan kommunicera med patienten på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt. 

Sjuksköterskan ska ha en humanistisk människosyn och ett etiskt förhållningssätt, samt kunna 

tillvarata patientens autonomi, integritet och värdighet (a.a.). 

 Barnett (2008) skriver att trots att KOL är en kronisk sjukdom finns det 

omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kan hjälpa patienten med. I studien uttrycker 

sjuksköterskor att det upplevs utmanande och givande att vårda en person med KOL. Det är 

viktigt att sjuksköterskan har en förståelse i den enskilda patientens erfarenheter och 

upplevelser av sin sjukdom. Det krävs ett positivt förhållningssätt i omvårdnaden för att 

sjuksköterskan ska kunna främja hälsotillståndet och livskvaliteten. Då KOL påverkar hela 

människan och orsakar funktionshinder är det viktigt att sjuksköterskan har relevanta 

kunskaper för att kunna ge denna patientgrupp högkvalitativ vård (a.a.). 

 I omvårdnaden av personer med KOL är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om att 

egna åsikter och attityder kan lysa igenom i mötet med patienten. Kroppsspråket visar om 

sjuksköterskan menar det som sägs. Personen kan genomskåda om sjuksköterskan exempelvis 

anser att den sjuke själv har bidragit till sitt eget lidande, eller om sjuksköterskan är irriterad 

över att behöva lägga tid på en person som själv förorsakat sin sjukdom. Det är viktigt att 

personen inte upplever sig som en last eller börda för sjukvården (Dichman Sorknaes, 2002, 

s.351). 
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3 Problemformulering 

I bakgrunden framkommer att KOL är en sjukdom som kännetecknas av obstruktiv andning 

och aktuell forskning visar att sjukdomen påverkar hela människan och leder till förluster i 

livet. Eftersom de känslor som uppkommer vid sjukdom är subjektiva och personliga är det 

viktigt att sjuksköterskan får en samlad bild av vad enskilda individer som lever med KOL 

har för upplevelser av sjukdomen, samt hur de upplever vardagen. Om författarna genom 

litteraturstudien kan belysa detta så kan dessa kunskaper hos sjuksköterskan generera i bättre 

specifik omvårdnad och förståelse för hur personer upplever att det är att leva med KOL.  

 

4 Syfte 

Att belysa individers upplevelser av att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom.  

 

5 Teoretiska utgångspunkter 

Livsvärlden valdes som teoretisk referensram på grund av det vårdvetenskapliga 

förhållningssättet, som även berör människors lidande och välbefinnande (Dahlberg, 

Segesten, Nysström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 32). Den teoretiska utgångspunkten 

kommer att diskuteras i resultatdiskussionen.  

 Människans vardagsvärld är enligt Dahlberg et al. (2003, s. 24-25) människans livsvärld. 

Det är i livsvärlden som den dagliga tillvaron uppmärksammas. I begreppet livsvärld ingår 

hur människan ser och förstår världen, samt beskriver och analyserar den. Livsvärlden 

fokuserar på relationen mellan den subjektiva människan och världen. Det är i livsvärlden 

som människan lever. Livsvärlden tas för given och människans erfarenheter samt upplevelser 

ingår där.  

 Dahlberg och Segesten (2010, s.126-128) beskriver att grunden i vårdandet är att komma i 

kontakt med patientens värld. Patientperspektivet anger utgångspunkt och riktning för 

vårdvetenskapen och vårdandet. Hälsa, lidande, sjukdom och välbefinnande utspelar sig 

genom livsvärlden. Att vårda med livsvärlden som grund innebär att vårdaren försöker förstå 

hur patienten upplever situationer och vilken livserfarenhet patienten har gällande hälsa, 

sjukdom och lidande. En öppenhet finns, samt förståelse över hur patienten upplever och 

hanterar sin sjukdom och hur den påverkar livet. Livsvärlden är främst personlig och unik, 

men begreppet innefattar även en värld som delas med andra (a.a.). 
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 I livsvärlden inkluderas alltid vårdarens samt de närståendes perspektiv. Livsvärlden och 

patientperspektivet är förenat i och med att vårdare och närstående ingår i patientens värld. 

Där livsvärlden ingår som grund ingår även att vårdaren ska hjälpa patienten att återfå 

upplevelsen av att känna mening med livet (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 128).   

  

6 Metod 

Som metod för uppsatsen valdes en systematisk litteraturstudie som baseras på vetenskapliga 

artiklar. Forsberg och Wengström (2008, s. 34) beskriver att en systematisk litteraturstudie 

innebär att litteratur inom ett ämne eller problemområde söks systematiskt, granskas kritiskt 

och sätts ihop för att finna ny kunskap (a.a.). Resultatet i litteraturstudien är baserat på 

kvalitativa vetenskapliga artiklar.   

 

6.1 Datainsamling 

Insamlingen av de vetenskapliga artiklarna till litteraturstudien skedde från databaserna 

CINAHL plus with fulltext och MEDLINE with fulltext. Sökorden som användes redovisas i 

bilaga 2. Antalet träffar begränsades då fulltext, abstract available, peer reviewed och 

references available valdes. Årtalen begränsades inte, språket begränsades inte. Urvalet 

begränsades av vilken sjukdom artikeln handlade om och ett patientperspektiv skulle vara 

beskrivet. Det söktes endast vuxna deltagare som inte var inlagda på sjukhus vid 

datainsamlingen.  

 Enligt Friberg (2006, s.33) ligger problemformulering och syfte till grund för vilka artiklar 

som väljs ut (a.a.). Först granskade författarna om titeln passade syftet. De artiklar som då 

inte passade syftet sållades bort. Stämde titeln med syftet lästes artikelns sammanfattning.  

Stämde den fortfarande överens med syftet skrevs artikel ut i papperskopia för att lättare 

kunna läsa och få ett helhetsperspektiv. 

 Då författarna läste artiklar som innehöll ytterligare relevant information för syftet och som 

det refererades till, söktes dessa artiklar via artikelns referenslista. Backman (2008, s. 163-

164) kallar detta manuell sökning. Dessa artiklar söktes fram genom att skriva in artikelns 

rubrik i databasen CINAHL och på detta sätt hittades tre artiklar. Sammanlagt insamlades åtta 

artiklar till resultatet. Fullständig redovisning av sökord och träffar redovisas i bilaga 2.   

 För att en artikel ska vara vetenskapligt hållbar krävs enligt Segesten (2006A, s. 38) att 
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artikeln är utformad enligt vissa bestämmelser. Formatet är att bakgrund, syfte/ frågeställning/ 

hypotes, material och metod, resultat, diskussion och litteraturreferenser ska ingå. En 

vetenskaplig artikel ska redovisa ny kunskap, vara möjlig att granska, har varit utsatt för 

bedömning och ska publiceras på engelska (a.a.). Författarna har tagit hänsyn till detta i 

kvalitetsgranskningen av artiklarna och ett kritiskt förhållningssätt användes vid 

genomläsningen. 

 

6.2 Analys 

Analysen av artiklarna har skett med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys. Enligt författarna ska artiklarna läsas ett antal gånger för att erhålla en 

helhetsbild av innehållet. Därefter plockas meningsfull information ut som är relevant för 

studiens syfte och meningsbärande enheter bildas. Meningsbärande enheter är ord eller 

meningar som är relaterade till varandra genom innehållet och sammanhanget. De 

meningsbärande enheterna ska sedan komprimeras, textvolymen minskas och därefter kan 

kategorier skapas. Att skapa kategorier anses vara kärnpunkten i en kvalitativ innehållsanalys 

(a.a.).   

 De åtta utvalda resultatartiklarna lästes ett flertal gånger av båda författarna för att få ett 

helhetsperspektiv, likheter och olikheter jämfördes. Diskussion kring texterna fördes för att 

jämföra tolkningar. Det relevanta för syftet plockades ur artiklarna av författarna tillsammans 

genom att detta markerades med färg. Dessa meningsbärande enheter skrevs sedan ned på 

nytt. I samband med detta komprimerade författarna texten för att minska textvolymen. 

Samtidigt bevarades kärnan. Författarna identifierade därefter tre kategorier. För att 

tydliggöra kategorierna markerades den nedskrivna texten i olika färger.  

 

7 Resultat 

Resultatet i litteraturstudien är baserat på åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultatet 

redovisas i tre kategorier som består av fysiska, psykiska och sociala upplevelser av att leva 

med KOL. 
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7.1 Fysiska upplevelser av att leva med KOL 

 Personer som lever med KOL beskriver att dyspné, andnöd är det symtom som påverkar livet 

mest (Barnett, 2005; Ek & Ternestedt, 2008; Fraser, Kee & Minick, 2006; Hall, Legault & 

Coté, 2010; Hasson et al. 2008; Kline Leidy & Haase, 1999; Small & Lamb, 1999). Det 

beskrivs att detta symtom upplevs som det mest besvärliga och det som begränsar vardagen 

mest (Ek & Ternestedt, 2008). Dyspné påverkar vardagen genom att alltid vara närvarande 

och en del av den (Fraser et al., 2006; Hall et al., 2010). Att inte kunna andas beskrivs som:  

 

 It´s like a garden tube… and if you pinch the tube it closes off… and you just can´t breath 

 (Barnett, 2005, s. 809). 

 

Andra fysiska symtom vid KOL upplevs vara extrem trötthet, återkommande lunginfektioner, 

bröstsmärta, slöhet, utmattning, förlust av aptit, viktminskning och förstoppning (Hasson et 

al., 2008). Personerna upplever att den fysiska förmågan att vara aktiv varierar från dag till 

dag och timme till timme (Barnett, 2005). Att inte veta från en dag till en annan vilken fysisk 

kapacitet som kan uppbringas upplevs som stressande (Ek & Ternestedt, 2008).  

 Dyspné upplevs leda till en förlust av styrka som tvingar personerna att ändra prioriteringar 

och livsstilar (Ek & Ternestedt, 2008). Att leva med KOL beskrivs som en förlust av fysisk 

kapacitet (Hall et al., 2010), minskad styrka och uthållighet. Det beskrivs att minskad energi 

och ökad andfåddhet leder till minskad effektivitet. Möjligheten att utföra saker begränsas 

(Kline Leidy & Haase, 1999).  De flesta som lever med KOL kan utföra lättare 

hushållsarbeten, tyngre hushållsaktiviteter leder till dyspné och trötthet (Small & Lamb, 

1999). För att detta inte ska uppstå så minskar personen omedvetet de fysiska aktiviteterna 

(Barnett, 2005).  

 Personer som lever med KOL är förvånade över hur sjukdomen har förändrat deras 

kroppar. De beskriver hur deras kroppar tidigare fungerade (Kline Leidy & Haase, 1999) och 

att vissa aktiviteter nu blir svåra eller omöjliga att utföra (Barnett, 2005; Ek & Ternestedt, 

2008, Hasson et al., 2008; Small & Lamb, 1999) Att klä på sig, laga mat och besöka sjukhus 

leder till utmattning (Ek & Ternestedt, 2008). Minsta ansträngning blir påtaglig, och att knyta 

skorna eller sträcka sig uppåt påverkar andningen (Barnett, 2005; Hill Bailey, 2004). Det 

beskrivs att ingenting längre kan tas för givet i vardagen. Att exempelvis posta ett brev eller ta 

ut soporna kan vara omöjligt (Fraser et al., 2006).  
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 Begränsningar som dyspnén leder till är svårhanterliga (Hall et al., 2010). Förändringar 

måste göras för att kompensera de fysiska förlusterna (Fraser, Kee & Minick, 2006). Att 

planera i förväg för att kunna utföra aktiviteter är viktigt (Small & Lamb, 1999; Hall et al., 

2010) och att ta pauser under aktiviteterna är nödvändigt (Hall et al., 2010). Andra 

förändringar kan innebära att behöva ändra boendemiljö eller be någon annan utföra sysslor 

som att handla och städa (Fraser et al., 2006).  

 Morgonen upplevs som värst. Innan medicinerna verkat och personerna känner sig som 

vanligt tar det ett flertal timmar (Barnett, 2005). Vissa personer upplever att de redan vid 

uppvaknandet på morgonen kan känna hur resten av dagen ska utvecklas (Kline Leidy & 

Haase, 1999). Det kan vara svårt att sova på nätterna för personer som lever med KOL 

(Barnett, 2005; Hasson et al., 2008). Sömn är en faktor som bidrar till hur energinivån och 

effektiviteten är under dagen och en god nattsömn leder till att det upplevs lättare att utföra de 

dagliga aktiviteterna (Kline Leidy & Haase, 1999). 

 Small och Lamb (1999) beskriver en särskild trötthet, fatigue som uppstår vid KOL. Den 

upplevs som dagligt återkommande och ständigt närvarande. Den beskrivs som ihållande och 

svårhanterlig, leder till brist på energi och minskad förmåga till koncentration. Upplevelsen av 

trötthet består även vid vila. Tröttheten hindrar personen att fungera optimalt. Den upplevs 

härstamma från syrebristen som dyspnén medför (a.a.).  Den fysiska tröttheten som uppstår 

vid dyspné leder enligt Barnett (2005) även till minskat nutritionsintag på grund av 

svårigheter att kunna äta.   

  Flertalet av personerna som lever med KOL behöver hjälp med den dagliga hygienen 

(Hasson et al., 2008). Sjukdomen hotar därmed förmågan till självständighet (Fraser et al., 

2006; Kline Leidy & Haase, 1999). Att tvätta sig upplevs svårt, bland annat eftersom 

vattenångorna medför negativa effekter på andningen. Att tvätta håret och samtidigt sträcka 

sig uppåt upplevs som ett av de värsta momenten. Trots svårigheter försöker personerna 

bevara självständigheten och utföra uppgifterna själva. Detta kräver mycket tid, medicinering 

och vila, och efteråt upplevs mycket andfåddhet (Barnett, 2005). En person förklarar:  

 

 I used to bath daily, which I really do miss. I´m on my own now and I´m afraid that I´m not 

 going to get out. On a bad day I just use babywipes to do my vital parts and get dressed… I

  just do things in stages. At a slow pace this can take me up to half an hour to complete 

 (Barnett, 2005, s. 809).  
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Det är viktigt för personerna med KOL att veta hur dyspné ska hanteras och det visar sig att 

varje individ vet vad som är viktigt och fungerar just för den (Fraser et al., 2006). Ett vanligt 

sätt att hantera dyspné är genom medicinering, inhalatorer och syrgas (Fraser et al., 2006; 

Hasson et al., 2008). Fraser et al. (2006) tillägger att det är viktigt att använda rätt teknik samt 

kontrollera paniken som kan uppstå vid dyspné. Inför aktiviteter justerar vissa personer 

syrgasen för att kunna utföra dessa. Att ha rätt position, som att sitta framåtlutad, upplevs ha 

en hjälpande effekt vid dyspné (a.a.).  

 Väder, fukt och kyla är faktorer som upplevs påverka dyspnén (Barnett, 2005). Att leva 

med KOL innebär att inte kunna utföra aktiviteter. Detta stillasittande liv leder till en 

försvagning av musklerna och en förlust av styrka (Barnett, 2005; Small & Lamb, 1999).  

 

7.2 Psykiska upplevelser av att leva med KOL 

Att leva med KOL innebär att uppleva känslor som frustration och ångest. Även känslor som 

panik och rädsla upplevs (Barnett, 2005; Ek & Ternestedt, 2008; Fraser et al., 2006; Hall et 

al., 2010; Hasson et al., 2008; Hill Bailey, 2004; Kline Leidy & Haase, 1999; Small & Lamb, 

1999). Att uppleva dyspné leder till en särskild känslomässig sårbarhet som kan leda till 

svårigheter att kunna kontrollera reaktioner och känslor. Reaktionerna är oförutsägbara och 

personerna har lätt till gråt (Hasson et al., 2008; Hill Bailey, 2004). Sjukdomen leder även till 

mental stress, eftersom kunskaper finns om att varje akut episod av dyspné kan innebära 

döden (Hasson et al., 2008).  

 Svårigheter att andas leder till frustration (Kline Leidy & Haase, 1999) och personer som 

lever med KOL använder sig av ordet frustration mer än depression då de uttrycker sina 

känslor (Barnett, 2005). Hasson et. al (2008) och Barnett (2005) beskriver att personer med 

KOL upplever en frustration då aktiviteter inte kan utövas som tidigare. Kline Lady och 

Haase (1999) säger att frustration upplevs på grund av att kroppen känns främmande och att 

förtroendet till den egna kroppen brister (a.a.). Att konstant vara medveten om andningen och 

inte ha tillräckligt med energi leder även det till frustration (Small & Lamb, 1999). 

 Det upplevs skrämmande att vara andfådd och att inte kunna andas leder till rädsla 

(Barnett, 2005; Hill Bailey, 2004). En ständig rädsla över att vara ensam vid en exacerbation 

upplevs (Hasson et al., 2008). Även en rädsla inför oförutsägbarheten med exacerbationer 

beskrivs. Att inte veta när en exacerbation uppstår leder till otrygghet (Hall et al., 2010).  
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 Personer som lever med KOL har kunskapen i att de förmodligen kommer att dö på grund 

av dyspné, därför upplevs panik då det känns tungt att andas. En rädsla inför att kvävas till 

döds och oro inför dödsögonblicket upplevs (Hall et al., 2010). En fruktan för döden finns 

(Kline Leidy & Haase, 1999).  

 Episoder av dyspné kan upplevas som allt från lätta och hanterbara situationer till 

situationer som leder till överväldigande känslor av panik. Vid en dyspnéattack läggs all kraft 

på att minska paniken, men ibland kan personerna inte själva häva dyspnén. Detta leder till 

känslor av hjälplöshet (Fraser et al., 2006). Det är svårt att kontrollera känslor av panik och 

ångest vid dyspné. Det är svårt att inte uppleva panik när dyspnén uppstår (Barnett, 2005; Hill 

Bailey, 2004).  

 En rädsla inför måltider upplevs också, att inte kunna äta och andas samtidigt. Att bada och 

duscha upplevs som skrämmande, då rädsla finns för att tappa andan och därmed inte ha 

möjlighet att komma ur duschen (Barnett, 2005). 

 Alla personer i studien av Hasson et al. (2008) upplever ångest och känsla av depression 

vid tankar på framtiden. Detta relateras till sjukdomens oförutsägbarhet. Ek och Ternestedt 

(2008) och Kline Leidy och Haase (1999) säger att attacker av dyspné och svårigheter att 

andas leder till ångest. Detta styrker Hill Bailey (2004) i studien som handlar om hur dyspné 

och ångest har en relation. Relationen mellan dyspné och ångest är komplex, den kan 

beskrivas som en cykel där dyspné leder till ångest och ångest leder till dyspné. Dessa två 

komponenter är starkt förenade och påverkar varandra. Hall et al. (2010) beskriver att 

sjukhusvistelser upplevs som lugnande. En önskan om att få dö på sjukhus finns eftersom 

personerna inte vill dö ensamma.  

 Vissa upplever en skuld över att själva ha orsakat sjukdomen (Fraser et al., 2006). Att 

sakna fysisk styrka kan upplevas som skamligt och som ett misslyckande. Vissa situationer 

upplevs mer skamliga än andra. Exempel på detta är att inte kunna äta en måltid som tidigare 

(Ek & Ternestedt, 2008).  

 Att ha svårigheter att andas innebär ett lidande (Hall et al., 2010). Inaktivitet är ett 

problem, då det leder till ökat beroende, handikapp och sämre livskvalitet (Barnett, 2005). I 

Ek och Ternestedts studie (2008) framkommer att personerna upplever en sorg över att inte 

längre kunna utföra vardagliga aktiviteter. Det är av stor betydelse att bli erkänd och sedd som 

den person man var innan sjukdomen, detta uppskattas och leder till glädje. Däremot finns 

upplevelsen att närstående ofta fokuserar mer på sjukdomen och svagheter, än på styrkor. 
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Fraser et al. (2006) skriver att personerna vill bli behandlade som vanligt, trots förlusterna 

som sjukdomen medför. En kvinna säger:  

 

 I have so much to give- I´m great with teenagers, I´m a good grandmother, I´m a good 

 wife, that´s what  I belive… you understand… no one asks about that (Ek & Ternestedt, 

 2008, s. 475).  

 

En person i Ek och Ternestedts (2008) studie beskriver hur känslor av värdelöshet och 

ensamhet uppkommer när det inte längre går att delta i de aktiviteter som tidigare varit en del 

av vardagen. De fysiska begränsningarna leder till känslor som mental stress och 

meningslöshet. Tröttheten påverkar både kropp och sinne. Ångestkänslor och känslor av att 

livet förlorat sin mening kan uppstå. När känslor av meningslöshet finns är det svårt att tänka 

på framtiden och längtan att leva försvinner (a.a.). Vid nedstämdhet kan tankar om att vilja 

avsluta livet uppstå, att avsluta den ständiga kampen att andas. Personerna som lever med 

KOL upplever även en hopplöshet över frekventa sjukhusvistelser (Hasson et al., 2008). Att 

inte kunna styra över den egna planeringen samt att ständigt behöva hjälp av andra upplevs 

som en brist på frihet. En person beskriver meningslösheten:  

 

 At times like this I feel… I only want to cry… and then I think… no, God, ugh!!... this is no 

 fun and I don´t want to live any more… I have nothing to look forward to… I´ve had these 

 thoughts many times (Ek & Ternestedt, 2008, s. 475). 

 

Kline Leidy och Haase (1999) skriver i studien att det kan finnas svårigheter att bevara 

känslan av helhet för personer som lever med KOL. Självkänslan sänks då saker inte längre 

kan utföras. Känslan av att kunna göra något för andra leder till delaktighet och känsla av 

helhet (a.a.). Vissa upplever däremot att de trots svåra symtom inte vill ge upp, utan leva livet 

fullständigt (Barnett, 2005). Att kunna planera dagen och prioritera det viktiga kan leda till en 

känsla av meningsfullhet (Ek & Ternestedt, 2008). 

 Barnett (2005) skriver att personer med KOL utvecklar olika copingstrategier för att kunna 

hantera sjukdomen så bra som möjligt. Fraser et al. (2006) beskriver att sjukdomen innebär 

fysiska förluster som leder till psykiska gensvar. Många upplever att livet förändras radikalt 

med diagnosen. Att lära sig leva med KOL hanteras på olika sätt av olika personer. Ett flertal 
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olika känslor kan förekomma som förnekande, skuld, ånger och acceptans. Att förneka 

innebär för en person i Fraser et al. (2006) studie att ignorera symtomen tills sjukdomen är så 

långt framskriden att den inte längre går att ignorera. Förnekandet leder till en känsla av 

kontroll. Att fokusera på positiva känslor istället för förluster, och att kunna slutföra 

hushållsarbete, kan även det leda till känsla av kontroll. 

 Hasson et al. (2008) beskriver att sjukdomen hanteras genom acceptans, eftersom 

kunskaper finns om att den inte är botbar. Barnett (2005) beskriver att ett flertal personer 

accepterar hostan eftersom den beror på rökning. Andra erkänner att de fortfarande röker 

eftersom de anser att skadan redan är gjord. En person beskriver sin acceptans angående 

sjukdomen:  

 

 I know it´s self-inflicted. I´m not very happy about it, but you have to accept it. My mother 

 and father smoked, it was a way of life, smoking. We were not aware then of the health 

 damage it could do (Barnett, 2005, s. 808).  

 

Small och Lamb (1999) visar att vissa accepterar de fysiska begränsningar som sjukdomen 

leder till. Känslan av trötthet anses vara en legitim upplevelse. Andra har svårt att acceptera 

att de är sjuka, de vill inte leva det nya livet som sjukdomen medför (a.a.).  

 Det beskrivs att personer hanterar sjukdomen genom att inte tala om döden, trots att de 

funderar på den och är medvetna om att den leder till döden (Hall et al., 2010). Eftersom 

sjukdomen har en oförutsägbarhet med snabba svängningar är den svår att hantera. En förlust 

av kontrollen kan upplevas, exempelvis genom oförutsägbara medicinändringar (Fraser et al., 

2006).  

 

7.3 Sociala upplevelser av att leva med KOL 

 KOL har en stor effekt på det sociala planet (Barnett, 2005; Ek & Ternestedt, 2008; Fraser et 

al., 2006; Hall et al., 2010; Hasson et al., 2008; Hill Bailey, 2004; Kline Leidy & Haase, 

1999; Small & Lamb, 1999). Sjukdomen påverkar inte bara personen med KOL utan även de 

närstående och omgivningen runtomkring (Barnett, 2005; Hasson et al., 2008). Det beskrivs 

att en person med KOL är beroende av det fysiska tillståndet för dagen, för att kunna utöva 

sociala aktiviteter. Personerna upplever att sjukdomen innebär stora sociala förluster som 
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exempelvis förlust av yrke, intimitet och sociala relationer (Barnett, 2005). En person berättar 

vad KOL kan leda till: 

 

 And if you lose the social aspect, when everyone else comes home from work, I have 

 nothing new to share. I have nothing to talk about- I don´t get to hear about how a 

 coworker´s washing machine breaks down or about children who keep them awake all 

 night (Ek & Ternestedt, 2008, s. 474).  

 

Att leva med KOL leder till att personens sociala beroende av andra ökar (Ek & Ternestedt, 

2008). Detta leder till minskad självständighet. Ett beroende av familjemedlemmar beskrivs, 

de behövs för att kunna fullfölja och slutföra aktiviteter (Kline Leidy & Haase, 1999). Enligt 

Fraser et al. (2006) och Hasson et al. (2008) bidrar sjukdomen till isolering och sänkt 

livskvalitet (a.a.). Trots symtom, sjukdom samt oförmåga att utföra aktiviteter upplever ett 

flertal personer livskvalitet. Detta beror främst på de närstående (Barnett, 2005).  

 Samhörighet och socialt samspel, särskilt med barn och barnbarn, och bekräftelse av andra 

leder till en vilja att leva. Det upplevs viktigt att kunna föra en dialog samt att betyda något 

för andra. Att dela liknande erfarenheter med andra ger personerna en styrka att vilja fortsätta 

leva trots sjukdomen (Ek & Ternestedt, 2008).  

 Fraser et al. (2006) beskriver ett beroende av familjemedlemmar och vänner samt 

vårdpersonal för att kunna upplösa svårare dyspné. De närstående anses inte ha förståelse över 

hur skrämmande en dyspnéattack kan vara eftersom de inte upplevt situationen själva. En 

person säger:  

 

 They want to help, but… they have no concept of what I´m going through at all… Finally I 

 said, ”Back off!” because I had to be totally alone to… just concentrate on… stop… 

 breathe… Sometimes it takes a while to get a handle on it… but you gotta do it yourself 

 ´cause nobody else can (Fraser et al., 2006, s. 553).  

 

Det upplevs frustrerande om närstående ingriper när personen själv upplever sig ha kontroll 

över situationen. Ändå måste personerna med KOL förlita sig på att de närstående ska kunna 

bedöma samt förstå allvarlighetsgraden och ingripa vid behov (Fraser et al., 2006). Det 

upplevs vara en hårfin linje mellan att vara hjälpsam och ohjälpsam. Att anta att en person 
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inte kan vara självständig upplevs som kränkande. De närstående vet inte alltid när de ska 

hjälpa till och detta ger stress till relationen. Samtidigt upplevs det att en stöttande familj att 

kunna lita på gör det enklare att leva med sjukdomens begränsningar (Small & Lamb, 1999).  

 Personer som lever med KOL är beroende av andra även nattetid, då det finns en rädsla i 

att vara ensam med panikkänslorna som uppkommer vid dyspné (Hill Bailey, 2004). 

Effekterna av inaktiviteten som sjukdomen leder till innebär att personen har svårt att leva ett 

eget liv, utan att vara beroende av andra. Det kan upplevas svårt att acceptera och ta emot 

hjälp av andra (Barnett, 2005) och att be om hjälp anses inte alltid lätt (Fraser et al., 2006).  

 KOL leder till förlust av självständighet och därmed uppstår ett beroende av andra i de 

vardagliga aktiviteterna (Hasson et al., 2008). Om personen med KOL vet att närstående 

kommer att leva ett bra liv efter den sjukes bortgång, kan det leda till att en känsla av 

fridfullhet inför döden upplevs. Samtidigt upplevs en sorg över att behöva lämna familj och 

vänner (Hall et al., 2010).  

 

 The only fear I have is leaving Louise behind. Leaving all of my loved ones behind. They 

 need me. It seems to me that they need me. Leaving them without… without being there 

 (Hall et al., 2010, s. 454).  

 

Nedsatt fysisk kapacitet och ökat beroende leder till förändrade roller inom familjen (Kline 

Leidy & Haase, 1999).  Det beskrivs att personer som lever med KOL inte vill prata med de 

närstående om tröttheten samt fysiska begränsningar. De tror att de närstående inte skulle 

förstå eller vilja höra om problemen (Small & Lamb, 1999). De är även rädda att uppröra 

dem. Andra personer med KOL vill tala om sjukdomen, men upplever att omgivningen inte 

vill det. Den sjuke vänder sig dock hellre till de närstående vid behov av hjälp, då de upplever 

att det är ont om tid inom sjukvården. De besvärar endast sjukvården vid akuta situationer 

(Hasson et al., 2008).  

 Ek och Ternestedts studie (2008) visar att personen som lever med KOL ibland tar på sig 

rollen som den starke i relationen, då den ser att familjen påverkas negativt av sjukdomen. 

Hall et al., (2010) beskriver att vissa personer med KOL vill dö på sjukhus för att inte vara en 

börda för de närstående (a.a.). 

  Personer som lever med KOL upplever att familj och vänner har en förståelse för 

tillståndet och begränsningarna, och de upplevs därför som stöttande. En person beskriver hur 
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familjen kommer till honom under vintertid på grund av hans svårigheter att vistas utomhus. 

Vissa uppger att begränsningarna som sjukdomen leder till stör sociala relationer. Ibland 

undviks sociala situationer på grund av att en känsla av att andra inte förstår begränsningarna 

finns. De upplever att omgivningen visar en okänslighet (Small & Lamb, 1999). Vissa 

personer känner en skuld över att deras vårdande närstående inte upplever hälsa på grund av 

att vårdandet har tagit över deras liv. De är även oroade över att de närstående känner sig 

nedstämda, pressade eller ängsliga för att de måste sköta alla hushållssysslor (Hasson et al., 

2008).   

 Personer som lever med KOL upplever svårigheter att känna samhörighet och delaktighet 

med andra. Nedsatt fysisk kapacitet och brist på energi och kraft leder till minskade sociala 

aktiviteter (Kline Leidy & Haase, 1999). Promenadavstånd, väderlek samt behov av 

mediciner påverkar det sociala livet och det upplevs inte längre som en självklarhet att kunna 

åka på semester med familjen (Barnett, 2005).  

 

 The weather seems to affect me. It seems to affect my breathing… The wintertime is bad for 

 me. I always find from September until January my worst months (Barnett, 2005, s. 809). 

 

Sjukdomen bidrar till bundenhet till hemmet och isolering (Ek & Ternestedt, 2008; Fraser et 

al., 2006; Hasson et al., 2008). För att kunna utföra aktiviteter behövs medicinering, samlad 

styrka samt planering. Att leva med KOL jämförs med att ha ett arbete. Att inte ha krafter 

resulterar i att tvingas avstå från aktiviteter och detta upplevs som svårt. Många beskriver att 

det blir lättare att andas med syrgas, men att syrgasen hindrar sociala aktiviteter. (Ek & 

Ternestedt, 2008). 

 Trots att personer som lever med KOL har nära relationer så upplevs ändå en existentiell 

ensamhet. Genom att tvingas avstå från aktiviteter upplever de att de inte har något att bidra 

med i mötet med andra (Ek & Ternestedt, 2008). Vissa personer upplever att tröttheten inte 

hindrar deras sociala relationer. De anser att de gör så gott de kan, trots att de inte kan delta 

fullt ut (Small & Lamb, 1999).  
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Till denna litteraturstudie har författarna använt åtta vetenskapliga artiklar, som var relevanta 

och som svarade mot syftet. Den databas som främst använts vid sökningarna är CINAHL, 

som enligt Östlundh (2006, s. 57) är en omvårdnadsdatabas. Databasen MEDLINE with 

fulltext användes även. Ett flertal av artiklarna hittades i båda databaserna, men eftersom 

sökningarna initialt påbörjades i CINAHL och artiklarna hittades där först togs de därifrån. 

 En svaghet i förfarandet kan vara att i en del av sökningarna hade andra sökord kunnat 

användas, eller andra kombinationer. Exempelvis hade det varit fördelaktigt om boolesk 

sökteknik och trunkering använts mer, som beskrivs av Östlund (2006, s. 59-60). Att 

författarna inte använde sig av dessa tekniker ledde till att sökningarna drog ut på tiden bland 

annat på grund av stora mängder träffar,  

 Trots att det har hänt en hel del i forskningen om obstruktiva lungsjukdomar på senare år 

valdes att inte begränsa sökandet efter årtal då artiklarna utgivits. Detta för att upplevelser 

söktes, och inte fakta kring sjukdomstillståndet. Årtalet har inte stor betydelse gällande 

subjektiva upplevelser. Artiklarna till resultatet är från år 1999 till 2010.  

  Tre av artiklarna till resultatet hittades via manuell sökning. Författarna anser inte att 

den manuella sökningen påverkat resultatet på grund av att syftet hela tiden styrt valet av 

artiklar. Till resultatet användes kvalitativa artiklar. Detta anser författarna vara en stryka och 

Segesten (2006B, s. 87) beskriver att kvalitativa artiklar vill skapa förståelse kring en persons 

situation. Syftet i litteraturstudien består av att beskriva subjektiva upplevelser och därmed 

användes kvalitativa artiklar. 

 Analysen inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys. Denna metod 

ger en bra, beskrivande bild av subjektiva upplevelser (a.a.). Författarna har inspirerats av 

analysmetoden och anser att processen har gått problemfritt. Resultatet i litteraturstudien 

svarar på syftet.  Författarna har fått fram ett flertal upplevelser av att leva med KOL. 

Upplevelserna kategoriserades i tre kategorier och detta anser författarna vara en styrka då 

resultatet blir tydligt och lättläst.  

 Författarna är medvetna om att ett annat resultat hade kunnat uppstå om syftet hade varit 

mer specifikt inriktat på en särskild grad utav de fyra graderna som kan uppstå vid KOL. 

Hade graden specificerats i syftet till exempelvis preklinisk KOL, som är den första graden av 
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KOL, hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Personerna i litteraturstudien har olika grader 

av KOL, men främst representeras svår KOL som är den fjärde graden. Att leva med svår 

KOL innebär en sämre levnadssituation jämfört med preklinisk KOL, eftersom sjukdomen då 

ytterligare har försämrats.  

 Artiklarna som använts till litteraturstudien är etiskt granskade. Författarna har översatt 

texterna från engelska till svenska, och översättnings- och tolkningsfel kan förekomma. Detta 

kan påverka resultatet i litteraturstudien. En återgång till originaltexterna har upprepade 

gånger gjorts, då författarna ville säkerställa innebörderna. Då en litteraturstudie innebär att 

tidigare framforskat material används kan det förekomma att tidigare forskare har tolkat 

resultatet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Analys och diskussion av resultatet görs i förhållande till livsvärldsteorin enligt Dahlberg, där 

vikt läggs på upplevelserna (Dahlberg et al., 2003, s.24). Resultatet visar tydligt att dyspné är 

själva kärnan i sjukdomen och det mest påtagliga symtomet för den person som lever med 

KOL. Symtomet leder till fysiska, psykiska och sociala förändringar och upplevelser (Barnett, 

2005; Ek & Ternestedt, 2008: Fraser et al., 2006; Hall et al., 2010; Hasson et al., 2008; Hill 

Bailey, 2004; Kline Leidy & Haase, 1999; Small & Lamb, 1999). Dessa tre kategorier 

framkommer med analysen.   

  Resultatet visar att dypné ständigt är närvarande vid sjukdomen (Fraser et al., 2006; Hall et 

al., 2010).  Att leva med KOL innebär att uppleva en mängd fysiska förluster. Förlust i att 

vara aktiv, förlust i styrka, förlust i energi och effektivitet upplevs (Barnett, 2005; Ek & 

Ternestedt, 2008; Hasson et al., 2008; Kline Leidy & Haase, 1999; Small & Lamb, 1999). 

Vardagliga aktiviteter leder till utmattning (Ek & Ternestedt, 2008). Minsta ansträngning blir 

påtaglig och ingenting kan längre tas för givet i vardagen (Barnett, 2005; Hill Bailey, 2004; 

Fraser et al., 2006). Dyspnén upplevs som en stressande faktor, eftersom personerna måste 

anpassa de fysiska aktiviteterna efter den (Ek & Ternestedt, 2008).  

 Det är i livsvärlden som vi dagligen lever (Dahlberg et al., 2003, s. 25) Det går aldrig att 

fly från sin egen livsvärld. Särskilt mödosamt måste det vara för en person som lever med 

KOL, på grund av att sjukdomen är kronisk och kunskaper finns om att personen aldrig 

kommer bli frisk. Denna kunskap i kombination med dyspnén kan leda till en vilja att komma 

ur sin livsvärld. Eftersom detta inte är möjligt kan en instängdhet upplevas. Känslan av att 
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inte komma ur sin egen livsvärld kan upplevas påfrestande, samtidigt är detta den enda 

verklighet som finns.  

 När människan känner sig frisk och har en känsla av hälsa tas kroppen för given, vi tänker 

inte på den. När människan drabbas av sjukdom uppmärksammas kroppens existens, kroppen 

stör och kan utgöra ett hinder i vardagslivet (Dahlberg et al., 2003, s. 41-43). Vid KOL blir 

personen uppmärksam på kroppens svagheter och dåliga hälsa. En fixering kring den egna 

kroppens andning, styrkor och svagheter kan uppstå. Det kan leda till svårigheter att tänka på 

annat än hur hälsan är just för dagen .  

 Resultatet visar att dyspné förändrar och påverkar kroppen (Kline Leidy & Haase, 1999). 

Enligt Dahlberg et al. (2003, s. 41) innebär förändringar i kroppen även förändringar i 

tillgången till världen. Detta blir tydligt vid en kronisk sjukdom (a.a.). Att ha en förändrad 

tillgång till världen är en stor förlust, då verkligheten och därmed livet blir annorlunda jämfört 

med när personen var frisk. Vardagen blir inte densamma när kroppen blir förändrad. Det liv 

som tidigare levts går inte längre att leva. 

  Enligt Dahlberg et al. (2003, s. 24) tas livsvärlden omedvetet för given (a.a.). En person 

som lever med KOL har svårigheter att ta livet och vardagen för givet, då det är dyspén som 

styr. Faktorer som fukt och kyla påverkar dyspnén och personen vet aldrig vilka problem som 

kan uppstå med andningen nästa dag. Sjukdomen innebär att personen måste ta en timme i 

taget. Dyspnén hotar och inkräktar på livet och tidigare erfarenheter av dyspné påverkar. Det 

finns en ständig påminnelse om svårigheterna att andas, och fokus riktas konstant mot 

andningen. Troligtvis upptar detta en stor del av vardagen och innebär en förändring i 

personens liv.  

 Resultatet visar tydligt att dyspnén leder till stor psykisk påverkan. Det innebär känslor 

som frustration, rädsla, ångest och meningslöshet (Barnett, 2005; Ek & Ternestedt, 2008; 

Fraser et al., 2006; Hall et al., 22010; Hasson et al., 2008; Hill Bailey, 2004; Kline Leidy & 

Haase, 1999; Small & Lamb, 1999). Eftersom människan är unik och har sin egen livsvärld 

(Dahlberg et al., 2003, s. 25) upplevs känslorna vid sjukdomen olika. Även om liknande 

känslor beskrivs behöver detta inte innebära att känslorna uppfattas likadant. Upplevelser är 

alltid subjektiva och går inte att jämföra. Tankar om vad dyspnén kan leda till och innebära 

upptar en stor del av vardagen och livet. Trots att dyspnén inte ständigt är närvarande kan den 

leda till att känslorna tar överhand, personen blir rädd. Människan blir därmed begränsad och 

relationen till världen förändras när känslorna tar över.  
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 I resultatet framkommer att personer som lever med KOL har olika sätt att hantera 

sjukdomen. Olika copingstrategier utvecklas, vissa förnekar och ignorerar sjukdomen, andra 

förlikar sig med den och utvecklar ett positivt tankesätt (Barnett, 2005; Fraser et al., 2006; 

Hasson et al., 2008; Small & Lamb, 1999). Förnekelsen kan leda till att personer uppfattar 

verkligheten och därmed livsvärlden annorlunda. Om personerna försöker förneka sjukdomen 

kan livsvärlden upplevas som lättare och mindre smärtsam. Att inte tänka på vad dyspnén 

innebär, leder till att vardagen blir mer hanterbar. Förnekelsen kan innebära att personer kan 

ta saker i vardagen för givet trots sjukdomen. 

 Resultatet visar att dyspné har stor påverkan på det sociala livet (Barnett, 2005; Ek & 

Ternestedt, 2008; Fraser et al., 2006; Hall et al., 22010; Hasson et al., 2008; Hill Bailey, 2004; 

Kline Leidy & Haase, 1999; Small & Lamb, 1999). Beroendet av andra ökar med sjukdomen 

(Ek & Ternestedt, 2008; Fraser et al., 2006; Hill Bailey, 2004; Kline Leidy & Haase, 1999;). 

Dyspné leder till sociala förluster. Förlust av självständighet, roll, samhörighet och förlust av 

delaktighet med andra förekommer (Barnett, 2005; Ek & Ternestedt, 2008; Hasson et al., 

2008; Kline Leidy & Haase, 1999; Small & Lamb, 1999).  

 Livsvärldsteorin enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 133-138) beskriver att det är med 

kroppen som människan har kontakt med omvärlden. Då kroppen angrips av sjukdom och inte 

klarar att möta världen bidrar det till en förlust i mötet med andra (a.a.). Den sociala 

isoleringen som uppstår med sjukdomen leder till ett förändrat liv. Personerna kan ha en 

mängd stöttande personer runtomkring som de är beroende av. Ändå kan ensamhet upplevas 

och en känsla av existentiell ensamhet kan därmed infinna sig. Beroende på personens 

individuella livsvärld upplevs ensamheten olika. Detta innebär att vissa upplever sociala 

förluster mer påfrestande än andra, beroende på olika sociala behov. 

 Resultatet visar att personer som lever med KOL upplever svårigheter i att finna mening 

med livet och därmed har svårt att tänka på framtiden (Ek & Ternestedt, 2008). Om 

sjuksköterskan har livsvärlden som grund i vårdandet innebär detta att komma i kontakt med 

den sjuka personens värld. Sjuksköterskan kan därmed hjälpa personen att återfå känslan av 

meningsfullhet (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 126-128). Resultatet visar att en anledning till 

att meningslöshet upplevs beror på minskad fysisk styrka som leder till svårigheter att utföra 

aktiviteter (Ek & Ternestedt, 2008). I sjuksköterskans roll ingår att främja hälsa och se det 

friska hos personen. Därmed bör sjuksköterskan hjälpa personen att finna mening med livet 
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igen. Detta kan göras genom att hjälpa personen att finna nya aktiviteter som är anpassade för 

den enskilda individen.  

 Livsvärldsteorins vårdande innebär att fokus ligger på hur personen upplever 

välbefinnande, hälsa, lidande samt vård. Vårdaren visar öppenhet och intresse för det som 

sägs och får därmed kunskap i vad personen anser vara ett välbefinnande. Då sjuksköterskan 

vårdar i ett livsvärldsperspektiv innebär det att personer med sjukdom möts förutsättningslöst 

(Dahlberg et al., 2003, s. 25-26). En person kan uppleva dyspné trots att inga mätbara 

objektiva instrument visar detta. Personens egen upplevelse och kunskap om sig själv är det 

viktiga och det som sjuksköterskan bör fokusera på. Varje person ska mötas som en unik 

individ.  

 Vi anser att alla människor har rättigheter att leva ett autonomt liv. Vi vill belysa och anser 

att självbestämmandet och oberoendet begränsas med KOL då dyspnén styr över vardagen 

och livet. Mars, Proot, Janssen, Van Eijk och Kempen (2007) har uppfattningen att livet och 

autonomin påverkas av att leva med en kronisk sjukdom. Författarna i studien uttrycker att 

kronisk sjukdom påverkar personens autonomi genom att förändringar är tvungna att 

genomföras. Saker som personerna tidigare utfört i vardagen när de var friska är inte möjliga i 

samma mån längre. En person som lever med kronisk sjukdom får begränsade möjligheter att 

leva livet fullständigt. Därför måste alternativa vägar hittas och det möjliggör att autonomin 

kan bevaras. Vissa personer har en känsla av bibehållen autonomi trots de begränsade 

möjligheterna, på grund av att de finner olika sätt att bevara den på (a.a.).  

 Vi tror att erkännande och acceptans av sjukdomen kan leda till att personen finner nya 

vägar att leva livet på. Personens prioriteringar förändras för att ett självbestämmande ska 

kunna upprätthållas. Här har sjuksköterskan möjligheter att främja autonomin och bevara det 

friska hos personen. Sjusköterskan kan främja autonomin genom att introducera hjälpmedel 

som möjliggör självbestämmande i vardagen. Genom dialog och samtal kan sjuksköterskan 

hjälpa personen att se till det friska och vilka möjligheter som finns.  

 

8.3 Slutsats 

Syftet med uppsatsen är att belysa upplevelsen av att leva med KOL. Personer som lever med 

sjukdomen uppger att de påverkas fysiskt, psykiskt och socialt genom de förändringar och 

förluster som uppstår. Att leva med KOL innebär ett stort beroende av andra människor. Att 

få en förståelse för hur sjukdomen upplevs är viktigt och vi vill belysa att fokus ska ligga på 
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den enskilda individens upplevelser av sjukdomen. Den samlade bild som framkommit över 

hur KOL upplevs bör vara en grund att stå på men den bör inte leda till att sjuksköterskan 

generaliserar i omvårdnaden. Ur ett livsvärldsperspektiv är det viktigt att sjuksköterskan ser 

personen som unik. 

 Då det visar sig att personer som lever med KOL har ett beroende av andra skulle vidare 

forskning kunna fokusera på vilken betydelse sjuksköterskan har för enskilda individer. 

Sjuksköterskan har en stor roll i omvårdnaden och vi undrar om personer som lever med KOL 

har samma uppfattning, eller om de anser att närstående har den största betydande rollen. 
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vardagsliv.  
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design.  
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Dataanalys: 
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Giorgi 

fenomenologisk 

analys. 
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personens liv, 
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Datainsamling: 

ostrukturerade 

inspelade 

intervjuer. 

Deltagare: 10 

personer. 

Dataanalys: 

Diekelmanns 

7stegs metod.  

KOL har en stor 

påverkan i livet 

för personen, 

fysiskt, psykiskt 

och socialt. 4 

teman 

framkom: 

personens 

uppfattning av 

svårighetsgrad 

och symtom, 

funktionshinder, 

känslomässiga 

trauman att 

klara av KOL 

och 

konsekvenser 

av sociala 

förluster.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 

(35) 
 

 

Författare Titel År, land 

och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Hall, 

Sylvie, 

Legault, 

Alain & 

Coté, José.  

Dying 

means 

suffocating: 

perceptions 

of people 

living with 

severe 

COPD 

facing the 
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Canada, 

International 
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of 

individuals 

with 

chronic 

obstructive 
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1999, 

Kanada, 

Journal of 

Advanced 

Nursing.    

Att beskriva 

och jämföra 

upplevelsen 

av fatigue 

hos personer 

med KOL 
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Deskriptiv, 

kvalitativ design. 

Datainsamling: 

semistrukrurerade, 

inspelade 

intervjuer. 

Deltagare: 36 
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Dataanalys: 
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enligt Berg.  
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upplevelsen 

av fatigue 

hos de två 

grupperna. 
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kopplas ihop 

med 
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meningsfulla 

aktiviteter. 
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Författare Titel År, land 

och 

tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 

Resultat 

Kline 

Leidy, 

Nancy & 

Haase, 

Joan E.   

Functional 

status from 

the patient´s 

perspective: 

the 

challenge of 

preserving 

personal 

integrity.  

1999, 

USA, 

Research 

in 

Nursing 

& Health.  

Beskriva 

innebörden 

av 

funktionella 

prestationer 

utifrån 

perspektivet 

att leva med 

KOL.  

Kvalitativ 

design. 

Datainsamling: 

ostrukturerade 

inspelade 

intervjuer. 

Deltagare: 12 st. 

personer med 

KOL. 

Dataanalys: 

Colaizzis 

fenomenologiska 

metod.  

Deltagarna 

har en 

utmaning i 

att bevara sin 

personliga 

integritet när 

deras 

möjlighet till 

vardagliga 

aktiviteter 

minskar. 

Integritet får 

två 

innebörder: 

att vara 

effektiv och 

att känna 

samhörighet.  
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Författare Titel År, land 

och 

tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 

Resultat 

Hill 

Bailey, 

Patricia. 

The dyspnea- 

anxiety- 

dyspnea cycle- 

COPD 

patients´ 

stories of 

breathlessness: 

”It´s scary/ 

when you 

can´t breathe”.  

2004, 

Kanada, 

Qualitative 

Health 

Research.    

Att utveckla 

en förståelse 

kring 

relationen 

mellan 

ångest och 

dyspné, 

under en 

exacerbation.  

Kvalitativ 

design. 

Datainsamling: 

djupgående 

intervjuer. 

Deltagare: 10 

patienter med 

familjer. 

Dataanalys: två 

narrativa 

analysstrategier 

användes.  

Känslor hos 

den sjuke 

påverkar 

dyspnén. Det 

finns en 

relation 

mellan akut 

dyspné och 

den sjukes 

fysiska och 

psykiska 

påverkan. 

Personerna 

blev 

känslomässigt 

sårbara av 

andfåddheten 

och detta 

uttrycktes i 

form av 

ångest.  
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Författare Titel År, land 

och 

tidskrift 

Syfte Metod och 

urval 

Resultat 

Fraser, 

Danielle 

D., Kee, 

Carolyn C. 

& Minick, 

Ptlene. 

Living with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: 

insiders´ 

perspective.  

2006, 

USA, 

Journal of 

Advanced 

Nursing.  

Utforska 

upplevelserna 

hos äldre 

personer med 

svår KOL för 

att få 

förståelse för 

hur 

sjukdomen 

påverkar 

livet.  

Kvalitativ 

design. 

Hermeneutisk, 

fenomenologisk 

studie. 

Datainsamling: 

intervjuer. 

Deltagare: 10 

äldre personer 

med KOL. 

Dataanalys: 

Colaizzis 

metod, 

innehållande 

sju steg.  

Personerna 

med KOL 

har en 

omfattande 

erfarenhet 

av att 

hantera 

sjukdomen 

och känner 

till metoder 

som hjälpt 

dem att 

integrera 

sjukdomen 

och 

symtomen i 

livet.  
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Författare Titel År, land 

och 

tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Hasson, 

Spence, A., 

Waldron, 

M., 

Kernohan, 

G., 

McLaughlin, 

D., Watson, 

B. & 

Cochrane, 

B. 

I can not 

get a 

breath: 

experiences 

of living 

with 

advanced 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease. 

2008, 

Nordirland, 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing.    

Utforska 

möjligheten 

till palliativ 

vård för 

personer 

med svår 

KOL.  

Kvalitativ design. 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Deltagare: 13 

personer med 

KOL. 

Dataanalys: 

innehållsanalys 

enligt Miles och 

Huberman.  

De flesta 

personerna med 

KOL skulle dra 

fördel av palliativ 

vård på grund av 

att KOL påverkar 

personen och leder 

till ett flertal 

omvårdnadsbehov. 
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Bilaga 2 

Sökresultat 

Datum Databas Sökord Träffar Lästa Valda 

2011-02-14. 

Sökning 1.  

CINAHL 

with fulltext 

Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

nursing 

98 10 1  

 

2011-02-16. 

Sökning 2.  

CINAHL 

with fulltext 

Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

quality of life 

84 4 1 

 

2011-02-16. 

Sökning 3.  

CINAHL 

with fulltext 

Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

quality of life 

nursing 

22 3 0 

2011-02-20. 

Sökning 4.  

CINAHL 

with fulltext 

Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

experience 

28 11 2  

2011-02-20. 

Sökning 5.  

CINAHL 

with fulltext 

Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

patients 

perspective 

10 0 0 

2011-02-28. CINAHL COPD health 120 3 1 
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Sökning 6.  with fulltext 

2011-02-28. 

Sökning 7.  

MEDLINE 

with fulltext 

COPD AND 

nursing 

137 3 0 

 

Vi har hittat tre artiklar till resultatet via manuell sökning.  


