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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av sjukdomen Kronisk 

Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) i det dagliga livet. Datainsamlingen genomfördes via 

sökmotorn ELIN@Dalarna samt databasen CINAHL. Resultatet presenterades utifrån tretton 

artiklar. Resultatet visade att patienterna upplevde att: 1) dyspné ofta förekom tillsammans 

med rädsla, ångest och existentiella aspekter, men också hade inverkan på de dagliga 

aktiviteterna, 2) de inte kunde utföra sina dagliga aktiviteter såsom städning, matlagning samt 

personlig hygien. 3) psykosociala aspekter såsom social isolering, skuld och meningslöshet 

påverkade patienterna negativt, samt 4) de var tvungna att utforma egna strategier för att 

hantera sin sjukdom. Resultatet visade att olika symtom och besvär vid KOL ‖klustrar‖, det 

vill säga förekom samtidigt. De kunde även ha olika ursprung. Det är därför av vikt för 

sjuksköterskan att hitta lämpliga metoder för att identifiera och lindra dessa symtom/besvär. I 

omvårdnaden av patienter med KOL bör även hänsyn tas till könsaspekten då det visade sig 

att män och kvinnor har olika prioriteringar i det dagliga livet. 

 

Nyckelord: Dagligt liv, KOL, livskvalitet, upplevelser   

Keywords: COPD, daily living, experience, quality of life 
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INTRODUKTION 
 

Incidens och orsaker till utvecklandet av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom  

Enligt World Health Organisation (WHO) har 210 miljoner människor över hela världen 

diagnosen Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). År 2005 avled tre miljoner människor i 

sjukdomen. Detta motsvarade fem procent av alla dödsfall detta år. Av Sveriges befolkning är 

det cirka åtta till tio procent över 50 år som har KOL. Den vanligaste orsaken till KOL är 

rökning. I 20 procent av fallen är rökningen inte orsaken. I dessa fall kan orsaken vara 

luftföroreningar, passiv rökning, återkommande infektioner i luftvägarna under barndomen 

eller genetiska orsaker (Ericsson & Ericsson, 2008). 

 

Vad är KOL? 

KOL är en kronisk inflammatorisk sjukdom som ger en långsam förändring av lungor och 

luftvägarnas funktion. Tobaksröken och förorenad luft aktiverar makrofager och mastceller 

från slemhinnan i bronkerna. Makrofagerna har till uppgift att försöka minska de skadliga 

ämnena att få fäste. Mastcellerna sätter igång en inflammation i luftvägar och stödjevävnad 

och detta gör att fagocyterade celler och T-lymfocyter anländer och förvärrar inflammationen. 

Slemkörtlarna förstoras, vilket ökar slembildningen och de celler som ansvarar för transport 

av sekret skadas. Detta leder till att slemhinnorna i luftvägarna svullnar och det bildas en 

kraftig produktion av segt slem. Luftvägarna blir trängre då det blir växt av körtlar och 

muskulatur i luftrörsväggarna. Inflammationen blir till slut kronisk. Till följd av 

inflammationen kan emfysem utvecklas, alveolerna trasas sönder och det bildas hålrum. Detta 

leder till en försämrad elasticitet i lungorna som ger en försämrad förmåga att syresätta blodet 

(Ericsson & Ericsson, 2008). 

 

Symtom och besvär  

Vanliga symtom vid KOL är hosta, slemsekretion, andfåddhet, blekhet och avmagring. Vid 

försämring tilltar symtomen i styrka. Patienten kan även drabbas av ökad dyspné samt 

utspänd bröstkorg, tunna axlar och indragna halsgropar (Ericsson & Ericsson, 2008). En 

studie har kommit fram till att symtomen påverkar patienter med KOL negativt i deras 

funktioner både fysiskt och psykiskt. Patienter med KOL rankar symtom som dyspné, fatigue 

och sömnsvårigheter som de mest besvärande symtomen (Reishtein, 2005). Symtomet 

Fatigue, som i dagligt tal oftast kallas trötthet/orkeslöshet, är ett symtom som integrerar hela 

den kroppsliga funktionen. Idag anses fatigue vara ett multidimensionellt fenomen som har en 
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negativ effekt på livskvaliten (Theander & Unosson, 2004). Hälften av patienter med KOL 

som studerats av Theander och Unosson (2004) lider av fatigue dagligen. 

 

Diagnostisering av KOL 

Diagnosen KOL baseras på patientens symtom och riskfaktorer. Spirometriundersökningen 

bekräftar diagnosen (Calverley & Walker, 2003).  Vid spirometriundersökning undersöks 

vitalkapaciteten (VC). Vid misstanke om KOL är VC sänkt och residualvolymen (RV) 

förhöjd. Forcerad exspiratorisk volym under en minut (FEV1) är också kraftigt sänkt. FEV% 

är svaret på FEV1 genom VC och fastställer sjukdomens svårighetsgrad. Reversibilitetstest 

görs genom mätning av FEV1 då patienten inhalerat bronkvidgande läkemedel och vid KOL 

har inhalationen ingen effekt (Ericsson & Ericsson, 2006). Enligt Calverley och Walker 

(2003) har reversibilitetstest endast en liten roll i diagnostiseringen av patienter med KOL, 

men är användbar för att bekräfta diagnosen. Vidare görs PEF-mätning, lungröntgen, blodgas, 

Hb och kontroll av saturationen (Ericsson & Ericsson, 2006). 

 

Behandling av KOL 

Sjukdomen går inte att bota (World Health Organisation 2009). Skadorna på lungkapaciteten 

går inte att reparera, men det går att hindra att lungornas kapacitet försämras ytterligare 

(Barnett, 2009). 

 

Rökstopp 

Enligt Laniado-Labor (2009) är den mest effektiva symtomlindrande behandlingen vid KOL 

att sluta röka. Idag finns det evidens för att rökstopp förhindrar en accelererande progression 

av sjukdomsförloppet. Rökstopp i ett tidigt stadium av sjukdomen förbättrar prognosen 

avsevärt, men även nedtrappning av rökningen kan förhindra en viss förlust av 

lungkapaciteten. De flesta patienter som försöker sluta röka på egen hand misslyckas och 

därför bör alla som vill sluta röka erbjudas att delta i ett rökavvänjningsprogram. Det finns 

farmakologisk behandling som påverkar hjärnans receptorer samt nikotinavvänjningspreparat 

som plåster, tuggummin, tabletter och inhalationer. Denna behandling bör komplimenteras 

med att patienten får information om hur rökningen påverkar sjukdomsförloppet, rådgivning i 

grupp eller enskilt samt kognitiv beteendeterapi (Laniado-Labor, 2009).  
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Fysioterapi 

Fysioterapi är en bra behandlingsmetod för att stärka och bibehålla andningsmuskulaturen 

(Calverley & Walker, 2003).  Forskning tyder på att tidig start av fysioterapi förbättrar 

andningskapaciteten vid ansträngning och minskar mortaliteten. Inspiratorisk muskelträning 

(IMT) ger patienterna en ökad andningsstyrka, minskad andfåddhet samt en ökad livskvalitet. 

Intensiv IMT minskar även dyspné och fatigue (Mikelsons, 2008).   

 

Nutrition     

Undervikt kan leda till minskad muskelfunktion. Detta har en negativ effekt på sjukdomen då 

andningsmuskulaturen även kan påverkas, vilket ökar risken för mortalitet oberoende av 

sjukdomens svårighetsgrad. Därför är nutritionen av betydelse för patienter med KOL. Det är 

viktigt att uppmuntra och hjälpa patienterna att behålla vikten eller att öka sin vikt. 

Sjukvårdspersonal bör ha kunskap om viktminskningens negativa inverkan vid KOL för att 

redan vid sjukdomsdebut ha möjlighet att ge kostrådgivning (Brug, Schols & Mesters, 2004). 

 

Farmakologi 

Den farmakologiska behandlingen går ut på att lindra symtomen. Eftersom dyspné är ett 

symtom som kännetecknar KOL är det viktigt att försöka finna en fungerande behandling med 

bronkdilaterande och inflammationshämmande läkemedel. Kombinationsbehandling av dessa 

läkemedel har visat sig vara effektivt för patienter med FEV1 mindre än 50% och med en 

anamnes på regelbunden försämring. Denna kombinationsbehandling jämfört med behandling 

av endast ett preparat leder till mindre försämrings perioder, förbättrad hälsa, mindre symtom 

samt förbättrad lungfunktion (Calverley & Walker, 2003). Patienter med en långt gången 

sjukdomsbild med en kronisk andningssvikt har hjälp av oxygenbehandling. För att uppnå en 

klinisk effekt av behandlingen skall den pågå i mer än 15 timmar per dag. Att endast behandla 

vid symtom eller vid sömn har ingen medicinsk effekt (Edvard & Ingenito, 2007). För att en 

patient med KOL skall få oxygebehandling skall patientens partiatryck (PaO2) alltid vara 

mindre än 7,3kPa (Calverley & Walker, 2003). Vid en syresättning på 100% är paO2 i plasma 

13,3kPa (Almås, 2002).  Många patienter får syrgas utskrivet för att ta till vid akut andnöd 

eller innan ansträngning trots att det inte finns evidens för denna behandlingsform. Många 
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patienter uppskattar dock att ha oxygen hemma trots att de inte brukar det ofta (Calverley & 

Walker, 2003). 

 

Kirurgi 

Idag finns det en ny kirurgisk behandlingsform där lungvolymen reduceras. Behandlingen ger 

en ökad ansträngningsförmåga, minskad andfåddhet vid utövande av dagliga aktiviteter, vilket 

ger patienten en bättre livskvalitet. Lungtransplantation kan även förekomma som en 

symtomatisk behandlingsmetod snarare än en behandling som ger en längre överlevnad 

(Calverley & Walker, 2003). 

 

Sjuksköterskans profession 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning av sjuksköterskans profession ingår det bland annat 

att sjuksköterskan skall främja hälsa och förebygga ohälsa. Sjuksköterskan skall ha förmågan 

att identifiera patientens upplevelse av sin sjukdom och dennes lidande. Vidare skall 

sjuksköterskan vidta adekvata omvårdnadsåtgärder som lindrar eller förhindrar lidande. 

(Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006).  

 

Problemformulering 

För att sjuksköterskan ska kunna utföra omvårdnaden på bästa sätt och undvika lidande anser 

uppsatsförfattarna att det är viktigt att sjuksköterskan har en god förståelse för hur patienter 

upplever sjukdomen KOL. Utifrån detta resonemang vill uppsatsförfattarna undersöka och 

beskriva patienternas upplevelser. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att belysa patienters upplevelser av sjukdomen KOL i det dagliga 

livet. 

 

Frågeställning 

Hur upplever patienter med KOL sitt dagliga liv? 

 

METOD 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
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Urval av litteratur 
 

Datainsamling har skett via sökmotorn ELIN@Dalarna och databasen CINAHL. 

Begränsningar i sökningen har gjorts genom att endast söka de artiklar som publicerats mellan 

år 2000- 2010. Artiklar som beskrev endast närståendes eller vårdpersonals upplevelser av 

KOL exkluderades samt de artiklar som inte besvarade syftet. Inklusionskriterier innefattade 

artiklar tillgängliga i fulltext, skrivna på engelska samt artiklar som beskrev patienters 

upplevelser av KOL i det dagliga livet. Sökorden valdes utifrån studiens frågeställning och 

syfte. Sökordet COPD användes alltid i kombination med följande sökord: experience, quality 

of life, nursing, symptom, daily living, living with, breathlessness, physical experience, 

symptom experience och Health related quality of life (HRQL). Sökorden kombinerades med 

den Booleska sökoperatorn ―AND‖. Databassökningar vilket ligger till grund för resultatet 

redovisas i Tabell 1.  

 

Tabell 1. Resultat av databassökning. 

Sökmotor/ 

Databas 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

kvalitetsgranskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar i 

studien  

ELIN@dalarna COPD and 

Quality of life 

640 0 0 0 

 COPD and 

Nursing and 

Quality of life 

22 22 

 

 

 

2 2 

 

 COPD and 

Experience 

173 0 0 0 

 

 

 COPD and 

Experience and 

Nursing 

38 

 

38 0 0 

 COPD and 

Symptoms 

615 

 

0 0 0 

 COPD and 

Symptoms and 

35 35 1 1 
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Experience 

  

COPD and 

HRQL 

 

56 

 

56 

 

3 

 

2 

 COPD and 

Daily living 

60 60 1 1 

 COPD and 

Living with 

33 33 4 4 

 COPD and 

Breathlessness 

and 

Experience 

11 11 1 1 

CINAHL COPD and 

Quality of life 

133 0 0 0 

 COPD and 

Quality of life 

and 

Nursing 

18 18 0 0 

 COPD and 

Physical 

experience 

5 5 0 0 

 COPD and 

Experience 

39 39 1 1 

 COPD and 

Symptoms 

experience 

11 11 0 0 

 COPD and 

HRQL 

6 6 0 0 

 COPD and 

Daily living 

27 27 1 1 
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Tillvägagångssätt 

I ett första steg lästes titel och abstract. De artiklar som var relevanta för studiens syfte lästes 

sedan i fulltext av uppsatsförfattarna som sedan kvalitetsgranskade dessa enligt 

granskningsmallar (se analys nedan).  

 

Analys 

Artiklarnas kvalitetsgranskades enligt granskningsmallar (Bilaga 1, 2) framtagna i enlighet 

med Högskolan Dalarnas riktlinjer för kvalitativa respektive kvantitativa studier. 

Granskningsmallarna innehöll ja- och nej- frågor som besvarade uppbyggnaden samt artikelns 

innehåll. De kvantitativa artiklarna kunde få 29 poäng och de kvalitativa 25 poäng (Forsberg 

& Wengström, 2003). Kvantitativa artiklar bedömdes ha hög kvalitet vid 24-29 poäng, 

medelhög kvalitet vid 17-23 poäng och låg kvalitet vid 0-16 poäng. Kvalitativa artiklar 

bedömdes ha hög kvalitet vid 20-25 poäng, medelhög kvalitet vid 15-19 poäng samt låg 

kvalitet vid 0-14 poäng. De inkluderade studiernas resultat lästes flera gånger av båda 

uppsatsförfattarna. Därefter konstruerade uppsatsförfattarna teman baserat på likhet i innehåll. 

Resultatet redovisas i förhållande till de teman som framkommit i analysarbetet.     

 

Forskningsetiska överväganden 

Då studien är en litteraturstudie krävs inget godkännande från en etisk kommitté. Artiklarna 

som ingår i denna litteraturstudie har dock fått tillstånd från en etisk kommitté eller haft 

noggranna etiska övervägande, vilket Forsberg och Wengström (2003) förordar. 

Uppsatsförfattarna har i analysarbetet strävat efter att återge resultaten så sanningsenligt som 

möjligt. 

 

Tabell 2. Presentation av artiklar som ligger till grund för uppsatsens resultat. 

 

Författare, år, 

land 

Syfte Design Urval Kvalitets 

granskning 

Booth, Silvester & 

Todd (2003) 

England 

Undersöka effekten 

av andfåddhet i det 

dagliga livet för 

cancer och KOL 

patienter samt deras 

anhöriga 

Kvalitativ studie 

baserad på 

semistrukturerade 

intervjuer 

Tio patienter med 

svår KOL, tio med 

cancer samt femton 

anhöriga 

Hög 

Carling Elofsson 

& Öhlén (2004) 

Sverige 

Få en djupare 

förståelse för äldre 

KOL patienter med 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

Sex patienter med 

KOL 

Hög 
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daglig hjälp och 

deras upplevelser  

studie baserad på 

intervjuer  

Chen, Chen, Lee; 

Cho & Weng 

(2008) 

Taiwan 

Få en förståelse för 

hur KOL patienter 

hanterar sin 

sjukdom 

Kvalitativ 

deskriptiv design 

baserad på 

intervjuer 

18 patienter med 

KOL 

Medel 

Ek & Ternestedt 

(2008) Sverige 

Beskriva 

upplevelser av att 

leva med Svår KOL 

i det palliativa 

skedet 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie baserad på 

intervjuer 

Åtta patienter med 

KOL 
Hög 

Gardiner et al. 

(2009) England 

Fastställa behoven 

hos patienter med 

framskriden KOL 

Kvalitativ studie 

baserad på 

semistrukturerade 

intervjuer 

21 patienter med 

måttlig till svår 

KOL 

Hög 

Guthrie, Hill & 

Muers (2001) 

England 

 

Få ett så verkligt 

intryck av KOL- 

patienters 

upplevelser, 

beteenden och 

känslor från de som 

lever med 

sjukdomen 

dagligen. 

Kvalitativ studie 

baserad på öppna 

intervjuer 

35 patienter med 

svår KOL 

 

Medel 

Hu & Meek 

(2005) USA 

Upptäcka relationen 

mellan symtom och 

hälsorelaterad 

livskvalitet hos 

patienter med KOL 

Kvantitativ 

longitudinell studie 

baserad på 

frågeformulär 

58 KOL patienter Hög 

Odencrants, 

Ehnfors & Grobe 

(2005) Sverige 

Beskriva 

Upplevelser vid 

måltids situationer 

ur 

Individens 

perspektiv. 

Kvalitativ studie 

baserad på 

intervjuer samt 

dagboksanteckning

ar 

13 KOL patienter 

 

Hög 

Persson, 

Engström, Rydén, 

Larsson & 

Sullivan  

(2004) 

Sverige 

Undersöka om 

KOL patienter 

omvärderar sina 

livsvärden. 

Kvantitativ studie 

baserad på 

frågeformulär 

68 patienter med 

KOL, 89 personer 

från hälso kontroll 

grupp, 504 från 

den normala 

populationen samt 

325 personer med 

neurologiska 

besvär 

Hög 

Rodriguez 

Gonzales-Moro et 

al. (2009) Spanien 

Undersöka 

sjukdomens effekt 

på fysiken och 

dagliga aktiviteter 

Epidemilogisk 

tvärsnitts studie 

baserad på 

frågeformulär 

1596 patienter med 

måttlig KOL samt 

2012 patienter med 

svår till mycket 

svår KOL 

Medel 

Seamark, Blake & Undersöka Kvalitativ Tio patienter med Hög 
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Seamark (2004) 

England 

upplevelser av att 

lever med KOL och 

påverkan från deras 

vårdare 

fenomenologisk 

studie baserad på 

semistrukturerade 

intervjuer 

KOL samt 8 

vårdare 

Victorson, Anton, 

Hamilton, Yount 

& Cella (2009) 

Canada 

Identifiera viktiga 

begrepp och 

aktiviteter från 

patienter med KOL 

som berör dyspné 

samt att ta fram en 

begrepps model. 

Grounded theory-

studie baserad på 

intervjuer 

25 patienter med 

KOL 

 

Medel 

Williams, Bruton, 

Ellis-Hill & 

Mcpherson (2007) 

England 

Undersöka nya 

infallsvinklar på 

KOL patienters 

uppfattningar 

Kvalitativ studie 

baserad på 

semistrukturerade 

intervjuer 

Sex patienter med 

måttlig till svår 

KOL 

Hög 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras nedan i fyra övergripande teman: 1) Upplevelser av dyspné i det 

dagliga livet, 2) Upplevelser av svårigheter med dagliga aktiviteter, 3) Psykosocial påverkan 

på det dagliga livet, samt 4) Att hitta strategier för att hantera sjukdomen. Resultatet visar att 

dessa teman interagerar, men uppsatsförfattarna har för strukturens skull valt att presentera 

resultatet på detta förenklade sätt. 

 

Upplevelser av dyspné i det dagliga livet 

Dyspné och psykisk hälsa 

Upplevelser av rädsla och ångest vid dyspné beskrevs av patienterna som återkommande. En 

patient beskrev dyspné som att ha en påse över huvudet (Seamark, Blake & Seamark, 2004). I 

studien av Booth, Silvester och Todd (2003) beskrevs dyspné som terror. En patient hade 

mardrömmar om dyspné och upplevde stor rädsla för att inte kunna andas. Andra beskrev 

dyspné som en känsla av panik eller som att uppleva ett trauma. Rädslan för dyspné vid 

promenader kunde ge en känsla av paranoia (Victorson, Anton, Hamilton, Yount & Cella, 

2009). Patienter beskrev rädslan för att dö på grund av andnöd eller kvävning (Gardiner et al., 

2009).  
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Dyspné och dagliga aktiviteter  

Patienter beskrev att andfåddheten resulterade i att de inte kunde utföra dagliga aktiviteter 

som tidigare samt att det tog längre tid. Patienter beskrev att andnöd ledde till att de inte heller 

kunde utföra hushållsysslor (Carling Elofsson & Öhlén, 2004). Andfåddheten påverkade även 

all fysisk aktivitet (Victorson, et al., 2009; Williams, Bruton, Ellis-Hill & McPherson, 2007). 

Gå i trappor försämrade andningen (Victorson, et al., 2009; Guthrie, Hill & Muers, 2001,). 

Begränsningar i förmågan att röra sig fritt i det egna hemmet beskrevs av patienterna som en 

negativ effekt av dyspné (Booth et al., 2003; Carling Elofsson & Öhlén, 2004). 

 

Upplevelser av svårigheter med dagliga aktiviteter 

Personlig hygien och hushållssysslor 

Patienter med KOL upplevde begränsningar i att bära varor, laga mat och ta hand om sin 

personliga hygien (Victorson et al., 2009; Ek & Ternestedt, 2008; Both et al., 2003). En 

patient beskrev att hon inte längre orkade städa sitt hus (Victorson, et al., 2009). För kvinnor 

var förmågan att klara av hushållsysslor viktigare än för män. En kvinna kände att om hon 

inte kunde utföra hushållsarbetet, blev hon sysslolös. Männen tyckte det var viktigare att klara 

av underhållsarbetet av huset (Williams et al., 2007). De patienter som led av svår KOL hade 

svårare att utföra vardagliga sysslor än patienter med mildare form av KOL (Rodríguez 

Gonzalez-Moro et al., 2009).  

 

Upplevelser kring måltider 

Odencrants, Ehnfors och Grobe (2005) visade att patienter med KOL upplevde besvär av 

doften vid matlagning, tidig mättnadskänsla, smaknedsättning och aptitlöshet. I samband med 

måltider fick också patienterna hosta, blev andfådda och trötta Matlagning upplevdes som 

fysiskt påfrestande och patienterna valde ofta snabbmat. Känslor som ilska, ledsamhet och 

misslyckande uttrycktes av patienterna då de inte klarade av att äta. En kvinna berättade: 

‖Then I do not succeed, so I feel as a failure; I’ve been standing there making food and then I 

can’t eat it up‖ (Odencrants et al., 2005, s. 234). 

Vidare beskrev författarna hur måltider gemensamt med andra upplevdes av patienterna. En 

del upplevde det som positivt och kände att måltiden fick en mening. Andra upplevde 

motsatsen och kände skam och nervositet över att få hostattacker under måltiden. Några valde 

att inte gå på restaurang då de upplevde att andra stirrade (Odencrants et al., 2005). 
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Upplevelser relaterat till fysisk aktivitet 

Samtliga deltagare i studien av Chen, Chen, Lee, Cho och Weng (2008) sänkte sin 

aktivitetsnivå och kortade ner distansen på promenaderna på grund av sitt nedsatta 

hälsotillstånd. Patienter berättade att de endast orkade gå några få steg innan de fick lov att 

vila (Williams et al., 2007; Victorson et al., 2009). Rodríguez Gonzalez-Moro et al. (2009) 

angav att den fysiska hälsan försämrades i takt med att sjukdomen förvärrades. Persson, 

Engström, Ryden, Larsson och Sullivan (2004) angav att patienter med KOL skattade sin 

rörelseförmåga lägre i jämförelse med en normalpopulation. De beskrev att de var mer eller 

mindre bundna till hemmet på grund av sjukdomens symtom (Carling Elofsson & Öhlén, 

2004; Williams et al., 2007).  En kvinna berättade att hon fick lov att vila under flera minuter 

för att kunna prata efter att hon förflyttat sig i hemmet (Carling Elofsson & Öhlén, 2004). Hu 

och Meek (2005) kom fram till att patientens hälsorelaterade livskvalitet påverkades negativt 

av minskad aktivitet i det dagliga livet. 

 

Psykosocial påverkan på det dagliga livet 

Social isolering och ensamhet  

Då patienterna avstod från aktiviteter på grund av sjukdomen tyckte de inte att de  hade något 

att berätta eller att diskutera med andra, då det sällan hände något kring dem. En kvinna 

berättade: 

‖ 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).  

Möjligheten till ett socialt liv var viktigt. En man uttryckte behovet av interaktion med andra 

människor så här: 

‖…It’s someone to talk to…and eh, If I don’t speak to anyone I get terribly depressed you 

know I have always been amongst a lot of people, I suppose that’s what it is you know. And 

It’s always nice to talk…anyway‖ (Williams et al., 2007, s. 81). 

Då patienter på grund av sjukdomen inte längre kunde köra bil, upplevde de att de var socialt 

isolerade (Williams et al., 2007). Ek och Ternestedt (2008) och Guthrie et al. (2001) beskrev i 

sina studier att patienterna upplevde ensamhet och social isolering trots att de hade nära 
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relationer. De upplevde att de själva undvek relationer, att andra undvek dem och de 

klandrade sig själva för detta. En man berättade:  

‖ the only problem is loneliness…but I can only blame myself…I could go out, but I usually 

just sit here.‖ (Ek & Ternestedt, 2008, s. 474). En patient uppgav att han kände sig mycket 

ensam när hans dotter reste på semester; hon var en trygghet i vardagen och han kände att han 

inte hade någon annan hjälp (William et al., 2007). 

 

Emotionell påverkan och stress 

Patienter kände sig passiva och ledsna, de upplevde att de inte kunde förvänta sig så mycket 

av livet samt att de inte kunde påverka sjukdomen. En kvinna sa: 

‖So I live as long as I live. Life isn’t very rewarding, certainly not.‖ (Carling- Elofsson & 

Öhlén, 2004, s. 613). Ek och Ternestedt (2008) och Victorson, et al., (2009) beskrev hur 

patienter upplevde det som stressande att inte veta från dag till dag hur de mådde fysiskt och 

vad de orkade utföra. Detta orsakade en mental stress och en känsla av meningslöshet. Denna 

känsla beskrevs även då sjukdomen förvärrades.  

 

Skuld och skam 

Carling Elofsson och Öhlén (2004) beskrev hur patienterna kände ånger över att de själva 

orsakat sjukdomen på grund av rökningen. De funderade på hur det hade varit om det inte 

börjat röka eller om de slutat tidigare. Då patienter vistades utanför hemmet under 

oxygenbehandling, upplevdes det som generande då de kände att de blottade sina 

andningssvårigheter (Williams et al., 2007). En kvinna med svår dyspné beskrev hur hon 

upplevde att gå ut: 

‖ I don’t go out hardly at all now…I’ve had a few bad experiences-it really 

frightens you. You try to slow your breathing down, and then I feel dizzy…you 

feel such a fool, people stare at you. It’s a horrible feeling—I don`t go out unless I 

really have to, just really to doctor’s or chemist; and that’s often not much as once 

a week‖  

(Guthrie et al., 2001, s. 197-198). 
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Meningslöshet och meningsfullhet  

Carling Elofsson och Öhlén (2004) angav att en del patienter upplevde att livet med KOL 

kunde kännas meningslöst då de saknade sitt tidigare liv. Ek och Ternestedt (2008) menade att 

patienters självbild ofta var förändrad och de upplevde social och existentiell ensamhet. När 

dessa upplevelser var tillräckligt starka beskrev patienterna att livet kändes meningslöst och 

en del upplevde att de ville dö. De beskrev att de upplevde trötthet, skakningar, ångest och att 

livet saknade mening. När livskvalitén upplevdes förlorad saknade patienterna en framtidstro 

och ett förhållande till sitt eget liv. En kvinna berättade:  

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

fun 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). Hu och Meek (2005) kom fram till att 

patientens hälsorelaterade livskvalitet påverkades negativt av känslan av meningslöshet och 

ångest. Trots den förändrade självbilden och livsstilen upplevde de även bra stunder i livet 

som gjorde det meningsfullt. Ofta var det vid tillfällen som de kände tillhörighet med andra 

människor (Ek & Ternestedt, 2008; Carling- Elofsson & Öhlén, 2004). Önskan att leva och 

känna meningsfullhet kom ifrån att känna sig delaktig, vara uppmärksammad och försöka 

utföra sysslor som tidigare. Carling Elofsson och Öhlén (2004) beskrev att patienterna var 

hoppfulla och kämpade för att livet skulle bli så bra som möjligt. De växlade mellan en passiv 

förnöjsamhet och att kämpa för att göra det bästa av situationen.  

 

Uppoffringar/förluster 

Patienter med KOL upplevde förlust av tidigare aktiviteter som tillexempel arbete, sköta hem, 

trägård samt sportaktiviteter och det sociala livet (Seamark et al., 2004; Ek & Ternestedt, 

2008). En man beskrev att han kände sig ensam och värdelös då han inte längre kunde 

fullfölja sitt uppdrag att ta hand om en trädgård tillsammans med sin granne (Ek & 

Ternestedt, 2008). De patienter som inte klarade av att arbeta länge upplevde inte bara 

förlusten av arbetet utan även den dagliga kontakten med sina kollegor (Williams et al., 

2007).  

 

Att känna sig beroende 

Patienterna berättade att de fått lov att förändra sin livsstil och acceptera att de var beroende 

av andra människor (Ek och Ternestedt, 2008; Guthrie et al., 2001). På grund av sina symtom 

upplevde de sig funktionshindrade då de fick lov att ta hjälp av andra för att klara sina dagliga 
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sysslor (Booth et al., 2003; Carling - Elofsson & Öhlén, 2004). Oxygenbehandling upplevdes 

som ett beroende då patienter på grund av utrustningen hade svårt att lämna hemmet för en 

längre tid (Carling - Elofsson & Öhlén, 2004). 

 

Att hitta strategier för att hantera sjukdomen  

Anpassning och acceptans 

Promenader anpassades efter egen förmåga och sågs som en givande aktivitet för flera. Trots 

svårigheter med att resa, på grund av oxygenbehandling, var det en viktig del av livet och 

många patienter försökte därför att anpassa sina resor (Williams et al., 2007). De flesta 

patienter i studien av Seamark, et al., (2004) hade funnit strategier för att hantera sin sjukdom 

genom att acceptera den och dess begränsningar. En patient valde t.ex. att fokusera på det han 

kunde göra i stället för det han inte kunde. I en annan studie beskrev en patient sjukdomen så 

här: 

‖I used to be depressed and uncomfortable, but now I am used to it‖ (Chen, et al., 2008, s. 

600). 

 

Planering 

Att leva med KOL menade patienterna var som att ha ett jobb— för att klara av att utföra 

aktiviteter krävdes planering (Ek & Ternestedt, 2008). Enligt Chen et al., (2008) möblerade 

närstående patienternas hem på sådant sätt att de hade nära till sina saker. Guthrie et al. (2001) 

angav att en del patienter som hade trappor i sitt hem planerade dagen så att de inte behövde 

gå upp för dem i onödan. Patienterna i studien av Ek och Ternestedt (2008) hanterade 

sjukdomen genom att planera, prioritera och välja ut dagens sysslor.   

 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters upplevelser av sjukdomen KOL i det 

dagliga livet. Resultatet visade att patienterna upplevde att: 1) dyspné ofta förekom 

tillsammans med rädsla, ångest och existentiella aspekter, men också hade inverkan på de 

dagliga aktiviteterna (Seamark, et al., 2004; I Booth et al., 2003; Victorson, et al., 2009; 

Gardiner et al., 2009 ), 2) de inte kunde utföra sina dagliga aktiviteter såsom städning, 
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matlagning och personliga hygien (Victorson, Anton, Hamilton, Yount & Cella, 2009; Ek & 

Ternestedt, 2008; Booth, Silvester & Todd, 2003), 3) att psykosociala aspekter såsom social 

isolering, skuld och meningslöshet påverkade patienterna negativt (Ek & Ternestedt, 2008; 

Williams et al., 2007; Carling Elofsson & Öhlén, 2004) samt 4) de var tvungna att utforma 

egna strategier för att hantera sin sjukdom. (Ek & Ternestedt, 2008; Williams et al., 2007).  

 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat har uppsatsförfattarna identifierat att patienternas symtom ofta 

förekommer samtidigt. I studien av Henoch et al. (2009a) beskrivs att symtom/besvär som 

‖klustrar‖, det vill säga förekommer samtidigt, kan ha olika ursprung och samband med flera 

olika symtom/besvär i olika kluster. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om detta vid 

val av omvårdnadsåtgärder. Uppsatsförfattarna anser med detta resonemang att det är svårt att 

urskilja vad ett symtom eller besvär beror på och hur det kommer att påverka en enskild 

individ. Enligt Jahren Kristofferssen et al. (2006) tolkar och hanterar varje människa symtom 

och kroppsliga förändringar utifrån sin livserfarenhet. Symtomens betydelse beror på den 

livssituation som patienten befinner sig i och vad som är betydelsefullt för den enskilde. 

Sjuksköterskan måste därför utföra individuellt anpassad omvårdnad som bygger på 

patientens berättelser av sina upplevelser (Jahren Kristofferssen et al., 2006).  

 

Uppsatsförfattarna kom fram till att det fanns ett tydligt samband mellan dyspné och påverkan 

på det dagliga livet både fysiskt, psykiskt och existentiellt (Seamark, et al., 2004; Gardiner et 

al., 2009; Rodríguez Gonzalez-Moro et al., 2009). Detta är i linje med Henoch, Ploner och 

Tishelman (2009a) som fanns en tydlig interaktion mellan symtom och dess påverkan på 

själen. I sjuksköterskans profession skall hela människans behov tillgodoses (Jahren 

Kristoffersen, et al., 2006). Wiklund (2006) skildrar t.ex. människan som en enhet av kropp, 

själ och ande. Med detta menas att människan skall ses som en helhet där allt detta ingår och 

att människan är odelbar. Uppsatsförfattarna upplever detta som en utmaning för 

sjuksköterskan som skall se patienten som en helhet men samtidigt lindra varje enskilt 

symtom. Varje människa är unik och har olika upplevelser och behov (Jahren Kristoffersen, et 

al., 2006), vilket kräver att sjuksköterskan bör identifiera dessa samt urskilja vad 

symtomet/besväret beror på. Detta är dock en stor utmaning då resultatet i denna studie visat 

att symtom/besvär har en nära interaktion med varandra.  
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Studien av Williams et al (2007) beskrev hur kvinnor och män prioriterade olika i vilka 

hushållssysslor som var viktiga att kunna utföra. Denna könsaspekt anser uppsatsförfattarna är 

viktig att ta hänsyn till i vården. Det belyser att förlust av en förmåga i det dagliga livet kan ge 

olika påverkan hos olika individer.  

 

Det framkom i denna litteraturstudie att en del patienter upplever skuldkänslor då de själva 

pågrund av rökningen orsakat sjukdomen (Carling Elofsson & Öhlén, 2004). Enligt Jahren 

Kristofferssen et al. (2006) skall sjuksköterskan ge patienten rättvis vård utefter behov, 

oavsett personliga värderingar. Uppsatsförfattarna tycker att det är viktigt att belysa detta så 

att sjuksköterskan inte skuldbelägger patienten.  

 

Flera studier (Seamark, et al., 2004; Chen, et al., 2008) beskrev att patienter med KOL hittade 

egna strategier för att hantera sin vardag. Dyspné är ett symtom som är vanligt förekommande 

även vid andra sjukdomar och påverkar patienternas dagliga liv negativt. I en studie av 

Henoch, Bergman och Danielson (2008b) visade det sig att t.ex.  lungcancerpatienter fann 

olika strategier för att hantera dyspné. Uppsatsförfattarna tycker det är viktig för 

sjuksköterskan att ha kunskap kring olika strategier eftersom hon har en central roll i att 

hjälpa patienten att ta tillvara, uppmuntra och stödja patienterna i dennes egna strategier. 

Detta anser uppsatsförfattarna sjuksköterskan kan göra genom att stödja patienten så att 

förändringarna påverkar det vardagliga livet så lite som möjligt. Där behov finns kan 

sjuksköterskan hjälpa till att involvera familjen eftersom detta har visat sig vara viktigt 

(William et al., 2007).  

 

Metoddiskussion 

Samma artiklar återkom vid litteratursökningen trots olika kombinationer av sökorden. 

Uppsatsförfattarna tolkade detta som att de fann de artiklar som var relevanta för studiens 

syfte. Det kan dock finnas en risk att uppsatsförfattarna kan ha missat artiklar på grund av 

valet av sökord och även då endast artiklar i fulltext valdes ut. Dessutom kan även relevanta 

artiklar missats pågrund av att det engelska språket inte var uppsatsförfattarnas modersmål. 

Vidare kan ytterligare en orsak till det begränsade urvalet artiklar vara att forskningsområdet 

är föga utforskat. Artiklarna granskades av båda uppsatsförfattarna. Uppsatsförfattarna vill 

dock klargöra att de inte har erfarenhet av att granska artiklar sedan tidigare, vilket kan ha 

påverkat bedömningen.  
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Artiklarnas resultat lästes flera gånger av båda uppsatsförfattarna och diskuterades, vilket 

resulterade i fyra teman som sammanfattade artiklarnas resultat. Detta tillvägagångssätt ger en 

ökad trovärdighet enligt Polit & Beck (2008) som beskrev att text som läses flera gånger av 

olika personer ger högre trovärdighet eftersom egna tolkningar minimeras.  

 

I denna litteraturstudies resultat valde uppsatsförfattarna att lägga in citat. Detta 

tillvägagångssätt anser uppsatsförfattarna tydliggör patienternas upplevelser då citatet återger 

den citerades egna ord utan tolkningar (Polit & Beck, 2008).  

 

Resultatet av litteraturstudien anses av uppsatsförfattarna vara rimligt att generalisera i 

omvårdnaden av KOL patienter världen över då studiernas resultat av patienternas upplevelser 

stämde väl överens med varandra trots att de är utförda i olika delar av världen. Såväl i 

Europa som Asien och USA framkom det likartade upplevelser av KOL i det dagliga livet. 

Resultatet skall dock generaliseras med hänsyn till ovannämnda svagheter.  

  

Projektets kliniska betydelse 

KOL är en sjukdom som i denna litteraturstudie visade sig ha en negativ inverkan på 

patienternas dagliga liv. Denna studie tar även upp hur patienter finner copingstrategier för att 

hantera sin sjukdomssituation genom planering och anpassning. Det är viktigt att 

sjuksköterskan hjälper patienten genom att ta tillvara, stödja och uppmuntra patienterna till 

dessa samt att inte skuldbelägga patienten för rökningens inverkan på sjukdomen och dess 

förlopp. En viktig aspekt för sjuksköterskan är att ha förståelse för att symtomen/besvären 

förekommer samtidig och att detta utmanar henne i både identifieringen och hanteringen av 

sjukdomens symtom/besvär. 

 

Förslag till vidare forskning 

På grund av KOL patienternas stora symtombörda efterlyser uppsatsförfattarna mer forskning 

inom omvårdnad för att underlätta patienternas vardag, både sätt att identifiera och hantera 

patienternas symtom och besvär.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Granskningsmall för kvantitativa studier   
Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2003) 

 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

 

Maxpoäng: 29  

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 
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Bilaga 2: Granskningsmall för kvalitativa studier   
Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2003) 

 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

 

Maxpoäng: 25  

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 
 

 


