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Sammanfattning 

Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett sjukdomstillstånd som 

kännetecknas av ett begränsat luftflöde, främst vid utandning, till följd av exponering av 

giftiga ämnen i inandningsluften. Sjuksköterskan möter dessa patienter i primärvården, 

allmän medicinavdelning och specialiserad lungmedicinsk avdelning. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva 

upplevelser av att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) utifrån ett psykiskt 

perspektiv. Syftet var även att beskriva artiklarnas datainsamlingsmetoder. 

 

Metod: Deskriptiv design. Tio stycken vetenskapliga artiklar söktes i databaserna 

CINAHL och Medline via Pubmed. Dessa användes som underlag till resultatet. 

 

Huvudresultat: Många patienter med KOL upplevde oro, rädsla, depression, en 

känsla av förlorad identitet, förändrad familjesituation och en känsla av otillräcklighet. 

Resultatet visade även att flertalet patienter med KOL påvisade symtom liknande 

PTSD-symtom. Generellt tyckte alla KOL-patienter att andnöden var den främsta 

orsaken till deras oro. Patienterna upplevde att deras familjer blev drabbade då diagnos 

ställdes. Familjeaktiviteter och individens potential att bidra till hushållet ändrades 

vilket bidrog till en förändrad familjesituation, en känsla av förlorad identitet och 

otillräcklighet. 

 

Slutsats: Upplevelsen hos KOL-patienter definieras av oro, rädsla, depression, en 

känsla av förlorad identitet, förändrad familjesituation och en känsla av otillräcklighet. 

Symtom liknande PTSD-symtom påvisades dessutom hos denna patientgrupp. 

Andnöden generaliserades som den främsta orsaken till deras upplevda psykiska ohälsa.  

 

Nyckelord: KOL, kroniskt obstruktiv lungsjuksjukdom, psykiskt perspektiv, 

upplevelser 

 

 

 



Jenny Melin & Cecilia Sundberg 

 

 

Abstract 

Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disease 

characterized by a restricted air flow, primarily during exhalation, due exposure to toxic 

substances in the inhaled air. The nurse will see these patients in primary care, general 

medicine departments and specialized pulmonary medicine departments. 

 

Aim: The aim of this study was based on scientific literature, describing the 

experiences of living with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) from a 

psychological perspective. The aim was also to describe the articles data collection 

methods. 

 

Method: Descriptive design. Ten scientific articles was searched in the databases 

CINAHL and Medline via PubMed. These are used as a basis for the result. 

 

Main results: Many patients with COPD experienced anxiety, fear, depression, a 

sense of loss of identity, change in family situation and a sense of inadequacy. The 

results also showed that most patients with COPD had symptoms similar to PTSD 

symptoms. Generally thought all COPD patients that breathlessness was the main 

reason for their anxiety. The patients felt that their families were affected when the 

diagnosis was established. Family activities and the individual's potential to contribute 

to the household was changed, which led to a change in family situation, a sense of loss 

of identity and inadequacy. 

 

Conclusion: The experience in patients with COPD is defined by anxiety, fear, 

depression, a sense of loss of identity, change in family situation and a sense of 

inadequacy. Symptoms of PTSD-like symptoms were detected in addition to this 

population. Breathlessness generalized as the main reason for their perceived mental 

illness. 

 

Keywords: COPD, chronic obstructive pulmonary disease, psychological 

perspectives, experiences 
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1. Introduktion 

1.1 Definition av KOL 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett samlingsnamn för både kronisk bronkit 

och emfysem och är förknippat med en onormal inflammatorisk reaktion i lungorna 

samt i luftrören. KOL definieras som ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av ett 

begränsat luftflöde, främst vid utandning, till följd av exponering av giftiga ämnen i 

inandningsluften. Av alla riskfaktorer som finns är tobaksrökning den vanligaste 

orsaken till KOL i världen (Ericson & Ericson 2012). År 2012 utgjorde KOL sex 

procent av världens alla dödsfall vilket motsvarar mer än tre miljoner personer 

(Dritsaki, Johnson-Warrington, Mitchell, Singh & Rees 2016). Andra orsaker till att 

drabbas av KOL, förutom tobaksrökning, kan vara upprepade luftvägsinfektioner i 

barndomen, tillhörandet av en lägre socioekonomisk klass, yrkesmässig exponering 

eller i vissa fall genetiska avvikelser (Ericson & Ericson 2012). 

 

Sjukdomen är inte reversibel och orsakar andfåddhet, andnöd samt stora förändringar på 

individens livssituation i och med försämrad ork (Ericson & Ericson 2012). Patienter 

med KOL upplever många fysiska förändringar, minskad kraft och prestationsförmåga 

till att utföra och upprätthålla olika aktiviteter (Fraser, Kee & Minick 2006; Willgoss, 

Yohannes, Goldbart & Fatoye 2012; Barnett 2005). Att klä på sig kläder, sköta 

personlig hygien och laga mat kan ses som stora krävande sysslor (Barnett 2005). 

Andfåddheten och tröttheten tar över (Barnett 2005; Fraser, Kee & Minick 2006). 

Försämringsperioder, även kallat exacerbationer, är något som ibland drabbar 

majoriteten av KOL-patienterna och innebär att under en period försämras tillståndet för 

den drabbade. Det kan liknas med att en frisk människa får en förkylning som sedan går 

över. Dock kan patientens diagnos ha blivit försämrad, trots att försämringsperioden är 

över. Patienten är alltså nu sämre än vad hen var före försämringsperioden (Ericson & 

Ericson 2012). 

 

1.2 Andra kroniska sjukdomar 

KOL är en kronisk sjukdom, och flertalet andra kroniska sjukdomar, så som 

hjärtsjukdomar, sjukdomar i mag-tarmkanalen och lungsjukdomar, är starkt förknippade 

med oro och rädsla. Vi förutsätter att kroppen alltid fungerar så som den alltid har gjort 

eller som den förväntas att göra, men vid kroniska sjukdomar blir något som tidigare 
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varit självklart inte längre en självklarhet (Eikeland, Haugland & Stubberud 2011; 

Almås, Bakkelund, Thorsen & Dichmann Sorknæs 2011; Stubberud & Nilsen 2011). 

Patienter med hjärtsvikt berättar att de upplever en känsla av identitetsförlust. De kan 

inte längre göra det de förut alltid gjorde. Även inom familjen förändras rollerna. 

Patienten blir mer beroende av sin partner och känner sig som en belastning. Det kan 

kännas hemskt att hela tiden be sin partner om hjälp, när man förut själv varit den starka 

(Leeming, Murray & Kendall 2014).  

Kroniskt njursjuka patienter uppvisar depressiva symtom. Besvikelse, ilska och oro är 

också vanligt förekommande inom patientgruppen. Patienter med livslång sjukdom, till 

exempel cancer, känner sig för utmattade för att klara sysslor som exempelvis 

hushållsarbete och personlig hygien. Beskedet om en livslång sjukdom blir ett hot mot 

livet när andra i samma situation förlorar sitt liv (Öhman, Söderberg & Lundman 2003). 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) lever människan 

genom kroppen och det är den som är kärnan till att människan ska kunna leva och 

uppleva. Om vi drabbas av kroppsliga förändringar, så som kronisk sjukdom, kommer 

det resultera i begränsade möjligheter och ett förändrat synsätt på sitt sätt att leva. 

Bolund & Brandberg (2008) beskriver att patienter som får ett sjukdomsbesked hamnar 

i akut chock. En tid efter sjukdomsbeskedet upplevs istället vrede, ångest och fruktan. 

 

1.3 Sjuksköterskans roll, värdegrund och arbetet med KOL-patienter 

Främja hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande är sjuksköterskans 

fyra grundläggande ansvarsområden enligt ICN’s etiska kod. Denna kod sammanfattar 

riktlinjerna för sjuksköterskeyrkets etik (Svensk sjuksköterskeförening 2014).  

 

Respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val är 

vårdens natur. Omvårdnad ska av sjuksköterskan alltid ges respektfullt oberoende av 

ålder, hudfärg, tro, kulturell eller etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, andra 

sjukdomar, kön, sexuell läggning, politiska åsikter, social ställning och nationalitet 

(Svensk sjuksköterskeförening 2014).  

 

Värdegrunden för omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn och med ett 

existentiellt synsätt ses människan som driftig, kreativ och som en del i en kontext. 

Synsättet belyser människans liv, upplevelser, ansvar för sitt eget liv, friheten att skapa 

sin egen livsmening. Omvårdnad sker på personnivå, förståelsen för människan spelar 
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därför en viktig roll i frågan om vad hälsa och omvårdnad är. Inom omvårdnad ska 

människan betraktas som en person med förmåga att göra egna val. Människan är unik 

och sjuksköterskan ska bemöta den unika individen utifrån en personcentrerad 

ståndpunkt efter patientens förutsättningar. En värdegrund kan ge vägledning och syftar 

till att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk utgångspunkt för 

bedrivandet av god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening 2016).  

 

Sjuksköterskan träffar KOL-patienter inom flera olika vårdinstanser, både inom 

primärvården, allmän medicinavdelning eller inom specialiserad lungmedicinsk 

avdelning (Socialstyrelsen 2015). Sjuksköterskans arbete med KOL-patienter består till 

stor del av att ge information på individanpassad nivå (Fraser, Kee & Minick 2006) 

samt stötta patienten till en enklare vardag (Sunde et al. 2014). Sjuksköterskan 

reflekterar över vilka förutsättningar patienten har och ger, utifrån detta, råd till hur 

patienten på bästa möjliga sätt kan klara av de vardagliga sysslorna (Jensen, Vedelø & 

Lomborg 2012). Eftersom KOL är en progressiv sjukdom kan levnadsförhållandena 

komma att förändras med tiden, därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 

omvårdnad av KOL i alla stadier och symtom samt livsstilsförändringar som följer 

sjukdomens försämringsförlopp (Elkington, White, Addington-Hall, Higgs & Edmonds 

2005). 

 

1.4 Joyce Travelbee, en omvårdnadsteoretiker 

Joyce Travelbee var en omvårdnadsteoretiker vars teori innebär att sjuksköterskan först 

är tvungen att förstå det som händer i mötet mellan patient och sjuksköterska. De 

bärande begreppen i teorin är människa, kommunikation, mening med livet, lidande och 

mänskliga relationer. Teorin grundar sig på att varje enskild människa är en helt unik 

person, hon går inte att byta ut mot någon annan och livet är här och nu. Hälsa och 

lidande kan upplevas olika från person till person. Enligt Travelbee är det mänskliga 

lidandet ett grundläggande mänskligt fenomen. I sjuksköterskans omvårdnadsarbete är 

det viktigt att hon bryr sig om, förstår och värnar om patienten (Kirkevold 2000).  

Travelbee (1971) ansåg att målet mellan människors relationer inte är uppnått för ens 

fem interaktionsfaser genomgåtts: det första mötet, framväxt av identiteter, empati, 

sympati och ömsesidig förståelse och kontakt. Det är viktigt att sjuksköterskan i förväg 

inte bildar sig en uppfattning om patienten, upplevelsen och uppfattningen av en patient 
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skapas vid mötet. Inom teorin är kommunikationen det mest betydelsefulla mellan två 

individer för att omvårdnadens mål ska uppnås. 

Kommunikation mellan två människor är inte endast verbal, både kroppsspråk och 

sinnen har stor betydelse för att förstå en annan människa. Det är viktigt att 

sjuksköterskan med fingertoppskänsla kan läsa av varje patient, annars kan viktig 

information gå förlorad (Travelbee 1971).  

 

Enligt Travelbee (1971) är kulturen och relationen till familjen omfattande och påverkar 

hur människan uppfattar lidande och sjukdom. Varje individs hälsa är personlig och hur 

hälsa eller ohälsa uppfattas är en unik upplevelse. Hon menade att hoppet har stort 

inflytande på hur en individ handskas med sitt lidande, hon menade också att om 

människan förlorar hoppet tappar hon också tron på att hon ska bli bättre. 

 

Travelbee menade att alla någon gång kommer gå igenom lidande av olika slag. Dock 

menade hon att lidandet är individuellt för varje person. Hon ansåg att det är viktigt att 

ta till sig situationen och utifrån den utvecklas som person (Kirkevold 2000).  

 

1.5 Upplevelser 

I föreliggande litteraturstudie definieras upplevelser av författarna som: Vad patienterna 

tycker, hur de känner, om individerna är oroliga, rädda, eller om livet känns likadant 

som innan de fick KOL-diagnosen, om synen på livet har förändrats samt vad som 

känns bra respektive mindre bra. 

 

1.6 Psykiskt perspektiv 

I föreliggande litteraturstudie definieras psykiskt perspektiv av författarna som: Själslig 

hälsa. Hur själen mår, hur patienterna tänker, hur individerna ser på saker och ting.  

 

1.7 Problemformulering 

KOL är en vanligt förekommande kronisk sjukdom och orsakas ofta av självförvållande 

faktorer (Dritsaki et. al. 2016). Kroniska sjukdomar förknippas ofta med psykiska 

besvär så som oro och rädsla (Eikeland, Haugland & Stubberud 2011; Almås, et al. 

2011; Stubberud & Nilsen 2011). Då sjuksköterskan möter KOL-patienter på flera 

instanser inom sjukvården krävs uppdaterad kunskap för att vården ska bli mer effektiv 

samt för att sjuksköterskan ska kunna optimera patienternas välmående trots avsaknad 
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av fysisk hälsa. Det finns forskning men ingen sammanställning det senaste året om 

KOL-patienters upplevelser utifrån ett psykiskt perspektiv. Det är också viktigt att 

belysa KOL-patienternas egna upplevelser av psykisk hälsa för att öka sjuksköterskans 

förståelse och vikten av rätt omvårdnad för denna patientgrupp.  

 

1.8 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva 

upplevelser av att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) utifrån ett psykiskt 

perspektiv. Syftet är även att beskriva vilka datainsamlingsmetoder de vetenskapliga 

artiklarna använt sig av. 

 

1.9 Frågeställning 

1) Hur beskriver litteraturen patienters upplevelser av att leva med KOL utifrån ett 

psykiskt perspektiv? 

2) Vilka datainsamlingsmetod använder artiklarna sig av? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012b; Forsberg & Wengström 2008).  

 

2.2 Sökstrategi 

Två databaser användes. Medline via PubMed och CINAHL. CINAHL användes 

eftersom många engelskspråkiga vårdrelaterade artiklar kan hittas där. Medline 

användes eftersom det är en stor databas med vårdvetenskapliga artiklar från ungefär 70 

olika länder där vissa artiklar är daterade så långt bak som från 1960 (Polit & Beck 

2012b). I båda databaserna gjordes sökningar via Högskolan i Gävle’s proxyserver. I 

Medline via PubMed användes, vid första sökningen, sökorden "("Pulmonary Disease, 

Chronic Obstructive"[Mesh]) AND experience" som gav 980 träffar. För att avgränsa 

sökningen användes sökorden "("Pulmonary Disease, Chronic Obstructive"[Mesh]) 

AND experience AND psychological" med begränsningarna "full text" och "5 år" vilket 

gav 39 träffar och 12 tänkbara artiklar varav 6 stycken valdes ut för att användas i 

föreliggande litteraturstudie. 
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I CINAHL användes, vid första sökningen, sökorden "(MH "Pulmonary Disease, 

Chronic Obstructive")" vilket gav 8631 träffar. För att avgränsa sökningen användes 

sökorden "(MH "Pulmonary Disease, Chronic Obstructive") AND experience" vilket 

resulterade i 311 träffar. För att avgränsa sökningen ytterligare användes sökorden 

"(MH "Pulmonary Disease, Chronic Obstructive") AND experience AND 

psychological" med begränsningarna "Linked full text", "peer reviewed" och "10 år" 

vilket gav 18 träffar och 3 tänkbara artiklar varav 1 valdes ut för att användas i 

föreliggande litteraturstudie. 

En andra sökning gjordes i CINAHL med sökorden "(MH "Pulmonary Disease, Chronic 

Obstructive") AND living AND experience" med begränsningarna "Linked full text", 

"peer reviewed" och "10 år" vilket gav 38 träffar och 8 tänkbara artiklar, även här 

valdes 1 artikel ut till föreliggande litteraturstudie. 

En tredje sökning i CINAHL gjordes. En fritextsökning med orden ”COPD AND 

experience AND psychological” som gav 17 träffar och 4 tänkbara artiklar. 2 av dessa 

valdes ut. Totalt 10 artiklar valdes. 

I båda databaserna användes ”AND”, en booleansk term som används för att avgränsa 

en sökning. Genom att skriva AND söker databasen efter artiklar som innehåller både 

det som står före och det som står efter den booleanska termen. Inga artiklar med endast 

det ena av sökorden hittas (Polit & Beck, 2012b). 

En artikel valdes utifrån manuell sökning. 

Sökstrategin presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Databas, begränsningar, söktermer, antal träffar, möjliga artiklar, utvalda 

artiklar. 

 

Databas 

Begränsningar 

(limits) Sök-

datum 

 

Söktermer 

 

Antal träffar 

Möjliga 

artiklar 

(inklusive 

dubbletter) 

Utvalda 

artiklar 

utifrån 

bearbetat 

innehåll 

Medline via 

PubMed 

2016-08-31 ("Pulmonary 

Disease, Chronic 

Obstructive"[Mesh]) 

AND experience 

980 - - 

Medline via 

PubMed 

2016-08-31 

5 år, full text 

("Pulmonary 

Disease, Chronic 

Obstructive"[Mesh]) 

AND experience 

AND psychological 

39 12 6 
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CINAHL 2016-08-31 (MH "Pulmonary 

Disease, Chronic 

Obstructive") 

8631 - - 

      

CINAHL 2016-08-31 (MH "Pulmonary 

Disease, Chronic 

Obstructive") AND 

experience 

311 - - 

CINAHL 2016-08-31 

Linked full text, 

peer reviewed, 

10 år 

 

(MH "Pulmonary 

Disease, Chronic 

Obstructive") AND 

experience AND 

psychological 

18 3 1 

CINAHL 2016-08-31 

Linked full text, 

peer reviewed, 

10 år 

(MH "Pulmonary 

Disease, Chronic 

Obstructive") AND 

living AND 

experience 

38 8 

 

 

1 

CINAHL 2016-08-31 

Linked full text, 

Peer reviewed, 

10 år 

 

COPD AND 

experience AND 

psychological 

 

17 4 1 

Manuell 

sökning 

    1 

    Totalt: 27 Totalt: 10 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: empiriska vetenskapliga artiklar som besvarar syftet samt 

frågeställningarna.  

Exklusionskriterier: litteraturstudier samt artiklar som är skrivna på andra språk än 

svenska och engelska.  

 

2.4 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar 

Vid varje gjord sökning valdes utifrån de funna artiklarnas titlar, totalt 27 tänkbara 

vetenskapliga artiklar ut. Därefter lästes abstraktet och om det passade ihop med 

föreliggande litteraturstudies valda syfte och frågeställningar bestämdes det att 

artikeln/artiklarna skulle behållas. Tolv tänkbara i Medline via PubMed och 15 i 

CINAHL. 

Tre artiklar av 12 tänkbara artiklar från Medline via PubMed exkluderades eftersom de 

inte gick att öppna. Två artiklar valdes bort på grund av att de var dubbletter. En valdes 
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bort eftersom den inte svarade på syftet. Kvar blev sex artiklar från Medline vid 

PubMed. 

Nio artiklar av 15 tänkbara artiklar från CINAHL exkluderades eftersom de inte gick att 

öppna. Två valdes bort eftersom dessa var litteraturstudier. En valdes bort eftersom den 

visade sig inte svara på syftet. Kvar blev tre artiklar från CINAHL. 

Via en artikel som används i föreliggande arbete hittades en länk till en artikel som 

ligger utanför begränsningsramen gällande årtal för vetenskapliga artiklar som får 

användas. Denna artikel används ändå i föreliggande uppsats med motiveringen att den 

med flertalet citat kan förstärka fakta från de andra artiklarna som används. 

De tio artiklar som ligger till grund för denna litteraturstudie valdes eftersom de svarade 

på syftet, artiklarna var skrivna på engelska samt fanns att tillgå i fulltext. 

 

2.5 Dataanalys 

Artiklarna lästes var för sig av författarna till föreliggande litteraturstudie. Författarna 

läste artiklarna och de artiklar som handlade om samma saker markerades med samma 

färger för att identifiera likheter och skillnader. Utifrån dessa färger bestämdes 

nyckelord, alltså enstaka ord som sammanfattar resultatet i artiklarna (Polit & Beck 

2012b). Utifrån nyckelorden skapades teman som beskrev artiklarnas innehåll, dessa 

teman sammanställdes och redovisades muntligt för varandra för att fånga upp det mest 

relevanta i litteraturen. Författarna förklarade sina tankar kring varför det här var ett 

tema som svarade på syftet i föreliggande studie. Författarna identifierade tre 

huvudteman som ligger till grund för föreliggande litteraturstudies resultat. Dessa teman 

är: oro och rädsla, depression samt en känsla av otillräcklighet och förlorad identitet i 

relation till familjen. De teman som valdes ut, valdes eftersom de ansågs svara bäst på 

syftet. Varje artikels datainsamlingsmetod granskades var för sig av författarna, med 

hjälp av ett dokument noterades kortfattat varje vetenskaplig artikels tillvägagångssätt. 

Dessa dokument jämfördes sedan med varandra (Polit & Beck 2012b). 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna har haft ett objektivt förhållningssätt i läsningen av artiklarna, för att inte 

egna värderingar och förutfattade meningar skulle påverka valet av vetenskapliga 

artiklar och resultatet i litteraturstudien (Forsberg & Wengström 2008). Författarna är 

medvetna om risken för eventuella feltolkningar i resultat-delen eftersom artiklarna som 

bearbetats är skrivna på engelska, och författarnas modersmål är svenska. Författarna 
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har helt tagit avstånd från plagiering. Författarna har inte manipulerat sökningarna så att 

utfallet av artiklar skulle bli fördelaktiga. Sökord som förväntades gynna resultatet har 

alltså inte använts. 

 

3. Resultat 

Resultatet som sammanställts utifrån tio vetenskapliga artiklar presenteras i löpande text 

och beskriver KOL-patienters psykiska upplevelser. Resultatet delas in i tre 

underrubriker: oro och rädsla, depression samt en känsla av otillräcklighet och förlorad 

identitet i relation till familjen. Se figur 1. I slutet av resultatet beskrivs de tio 

vetenskapliga artiklarnas datainsamlingsmetoder.  

 

 

Figur 1. Resultatdelens underrubriker. 
 

3.1 Oro och rädsla 
Fysiska nedsättningar går hand i hand med försämrat emotionellt välbefinnande. 

Rädslan för att bli fysiskt sämre leder till en försämring av den psykiska hälsan. 

Aktiviteter som individerna vanligtvis ägnat sig åt, ställdes åt sidan bland annat på 

grund av en rädsla för exponering av mikroorganismer som kan leda till bland annat 

luftvägsinfektioner, som i sin tur kan komma att leda till en försämring av KOL-

sjukdomen (Kerr & Ballinger 2010). Rädslan för att bli en börda och beroende av andra 

var också en orsak till att aktiviteter bortprioriterades. Det fanns även en rädsla för att 

inte längre klara av vardagen utan hjälp av någon annan (Ellison, Gask, Diar Bakerly & 

Roberts 2012). Några funderade på framtiden, hur morgondagen skulle se ut och på 



Jenny Melin & Cecilia Sundberg 

 

10 

 

smärtan som följer sjukdomens progression. ”Hur mycket smärta kommer det att 

orsaka?” (Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz & Marques 2014). 

 

En studie visade på vissa samband mellan försämringsperioder och uppkomsten av 

symtom liknande post traumatisk stressyndrom (PTSD). Undersökningen visade även 

vilka symtom som sågs som det jobbigaste och mest förekommande för patienten. 

Dessa symtom var andningssvårigheter och känslan av att kvävas (Zimermann Teixeira 

et al. 2015). En kvinna beskrev det som en känsla av att hon var på väg att dö, när hon 

inte fick tillräckligt med luft kändes det som att hon kvävdes (Strang, Ekberg-Jansson & 

Henoch 2013). Andra symtom var ångest, en känsla av nervositet och ha en obehaglig 

känsla i magen. Utifrån studiens resultat sågs att deltagarna hade PTSD-symtom vilka är 

starkt förknippade med ångest, dessa symtom blev starkare efter varje 

försämringsperiod. Varje försämringsperiod bidrog dessutom till försämrad 

hälsorelaterad livskvalitet (Zimermann Teixeira et al. 2015).  

 

Under episoder av andnöd blev vissa överväldigade av rädsla, det beskrevs ibland som 

”terror”. Känslor associerat till andnöd var panik, rädsla att dö och en känsla av 

maktlöshet att lösa situationen (Williams, Bruton, Ellis-Hill & McPherson 2011; Booth, 

Silvester & Todd 2003). För att kunna leva med andnöd blev patienten tvungen att 

behålla lugnet vid sådana perioder. En kvinna berättade att när hon fick panik upplevde 

hon det som att symtomen blev värre och starkare (Booth, Silvester & Todd 2003).   

 

En studie undersökte effekten av ett så kallat hospital at home treatment programme 

(HaH). Patienternas spontana upplevelse av HaH-programmet var trygghet, detta på 

grund av dagliga besök av en sjuksköterska. En deltagare beskriver att det kändes tryggt 

de dagar hen inte mådde helt bra, att veta att sjuksköterskan skulle komma dagen därpå. 

Patienterna pekade också på vikten av möjlighet till telefonkonsultation som de fick 

tillgång till under den här tiden, men även hur lugnande det var att ha tid att ställa frågor 

till sjuksköterskan då hon besökte deltagarna i hemmet (Wang, Haugen, Steihaug och 

Werner 2011).  

 

3.2 Depression 

Många KOL-patienter hade gemensamt att depression (Sossai, Gray & Tanner 2011; 

Victorson, Anton, Hamilton, Yount & Cella 2009), ensamhet och nedstämdhet (Gabriel 
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et al. 2014) var en konsekvens starkt förknippad med sjukdomen. Patienterna befann sig 

i en ständigt oavbruten, tung situation och det upplevdes vid tidpunkten då diagnosen 

uppdagades att depressionen tog mer plats än själva KOL-diagnosen i sig. Patienterna 

gick in i depression och fokuserade alltså mer på alla begränsningar i vardagen som 

diagnosen eventuellt skulle kunna innebära, mer än vad KOL innebar ur ett medicinskt 

perspektiv, till exempel behandlingar, medicinering, vad som händer i kroppen (Sossai, 

Gray & Tanner 2011; Victorson et al.2009). 

 

Patienter beskrev en förlust av glädje till livet och drivet att röra sig framåt och 

utvecklas (Kerr & Ballinger 2010). Vissa individer funderade kring meningen med livet, 

vad fanns det egentligen för anledning att finnas till när det inte ens gick att andas, röra 

sig eller göra någonting (Ellison et al. 2012)? Patienter med ett aktivt förflutet beskrev 

konsekvenserna av diagnosen som starkt deprimerande. En deltagare i en studie sade att 

det kändes så fruktansvärt att inte längre kunna utföra aktiviteter som tidigare, efter att 

ha haft ett så aktivt liv (Williams et al. 2011). 

 

3.3 En känsla av otillräcklighet och förlorad identitet i relation till familjen 

Svårigheter att acceptera sin sjukdom bidrog många gånger till känslan av förlorad 

identitet (Gabriel et al. 2014; Ellison et al. 2012). Sjukdomen förändrade patienternas 

individuella förmågor, självständighet och självförtroende, detta blev extra tydligt i 

närvaro av andra, friska personer (Ellison et al. 2012). Patienterna såg sig själv som en 

börda, ett objekt som är reducerat till noll och ingenting (Ellison et al. 2012; Gabriel et 

al. 2014). Rollerna i familjen var utsuddade och KOL-patienten oroade sig för hur 

familjen skulle se på det faktum att patienten fortfarande var samma person men inte 

längre med samma förutsättningar som tidigare. En man berättade att han kände sig 

otillräcklig, han kände att han inte längre tillförde något till familjen. Nu var det hans 

fru som fick ansvara för hushållet (Gabriel et al. 2014). 

 

Patienternas anhöriga visade sig vara ett viktigt stöd, bland annat emotionellt. 

Familjemedlemmarna blev extremt fokuserade på patienten, och patienten upplevde att 

familjemedlemmarna ständigt var oroliga. Patienter berättar om anhöriga som alltid 

fanns till hands, som var beredd att ställa upp och hjälpa till (Gabriel et al. 2014; Booth, 

Silvester & Todd 2003). Denna typ av stöd kunde också upplevas som överbeskyddande 

och det kunde då resultera i något negativt istället. Patienten skämdes för sitt stora 
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vårdbehov och bristen på att utföra sysslor självständigt. Det blev en inre stress att 

ständigt behöva be om hjälp. Mestadels männen upplevde skam i samband med att de 

var tvungen att be sina fruar om hjälp med vardagliga sysslor. Skammen resulterade 

vissa gånger till och med i att patienten struntade i att be om hjälp (Gabriel et al. 2014). 

 

Patienterna drog sig undan sociala aktiviteter på grund av tröttheten och skammen över 

att inte orka. KOL-patienterna beskrev att de många gånger kände sig begränsade till 

sina hem och inte längre följde med på familjesemestrar och andra utflykter (Gabriel et 

al. 2014). 

 

3.4 Presentation av de valda artiklarnas datainsamlingsmetod 

Sju av tio artiklar använde sig av semistrukturerade intervjuer (Booth, Silvester, Todd 

2003; Ellison et al. 2012; Kerr & Ballinger 2011; Sossai, Gray & Tanner 2011; 

Victorson et al. 2009; Wang et al. 2012; Williams et al. 2011), tre av dessa spelades in 

(Booth, Silvester, Todd 2003; Victorson et al. 2009; Williams et al. 2011). Intervjuerna 

i studien som gjorts av Ellison et al. (2012) varade mellan 40 och 60 minuter. 

Intervjuerna som gjordes av Sossai, Gray & Tanner (2011) varade i 60 minuter. Wang 

et al. (2012) gjorde intervjuer på patienter både hemma och inneliggande på sjukhus. 

Intervjuerna i patienternas hem varade mellan 60 och 90 minuter, intervjuerna med 

inneliggande patienter varade i 30 minuter. Resterande fyra artiklar beskrev inte hur 

lång tid intervjuerna varade. Se tabell 2. 

 

Gabriel et al. (2014) använde sig både av strukturerade enkäter samt intervjuer med 

öppna frågor. Både KOL-patienter och anhöriga deltog. Intervjuerna med patienterna 

varade mellan 41,9 och 51,5 minuter. 

Strang, Ekberg-Jansson och Henoch (2013) samlade in data med hjälp av intervjuer med 

öppna frågor. Dessa intervjuer spelades in och de varade mellan 17 och 76 minuter.  

Zimermann Teixeira et al. (2014) samlade in data i form av att patienterna fick skatta 

sina symtom i olika självskattningsprogram. Se tabell 2. 

 

 

 

 

4. Diskussion 
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4.1 Huvudresultat 

I föreliggande litteraturstudies resultat framgick att många patienter med KOL upplevde 

oro, rädsla, depression, en känsla av förlorad identitet, förändrad familjesituation och en 

känsla av otillräcklighet. 

 

KOL-patienten upplevde en oro och rädsla för att bli fysiskt sämre i sin diagnos, men 

upplevde även en rädsla av att bli alltför beroende av någon annan för att klara av 

vardagen. Funderingar kring framtiden var också ett orosmoment. Det framkom 

dessutom att flertalet patienter med KOL uppvisade symtom liknande PTSD-symtom. 

Gemensamt upplevde KOL-patienter andnöden som den främsta faktorn till deras 

upplevda oro. Patienter upplevde att det vid tidpunkten för diagnosbeskedet 

framkallades en depression som just då tog mycket plats, mer än det faktum att 

patienten fått en KOL-diagnos som kräver stort engagemang av denne. Patienterna gick 

in i depression istället för att lära sig om och hantera sin sjukdom. 

KOL-patienterna upplevde att deras familjer blev drabbade då patienten fick sin 

diagnos. Familjeaktiviteter och individens möjlighet att bidra till hushållet ändrades i 

stor utsträckning. Detta bidrog till en förändrad familjesituation och en känsla av 

förtappad identitet och otillräcklighet. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Oro och rädsla 

I föreliggande litteraturstudies resultat sågs ett liknande resultat i fem av de valda 

artiklarna där deltagarna upplevde oro och rädsla av olika karaktär (Kerr & Ballinger 

2010; Ellison et al. 2012; Gabriel et al. 2014; Williams et al. 2011; Booth, Silvester & 

Todd 2003). Oro och rädsla för sjukdomens progression och utveckling var vanligt 

förekommande för KOL-patienter (Kerr & Ballinger 2010). Rädslan blev dessutom 

starkare efter varje försämringsperiod (Zimmerman Te Teixeira et al. 2015). Detta 

stämmer överens med andra kroniska sjukdomar, bland annat Strangs (1997) forskning 

som beskrev cancerpatienters upplevelser av smärta. Strang (1997) menade att alla 

orosmoment så som rädsla för framtiden, progression och smärta bidrog till försämrad 

existentiell hälsa och välbefinnande som i sin tur bidrog till försämrad livskvalitet. 

I resultatet av föreliggande litteraturstudie beskrevs också en annan sorts rädsla, den 

som beskrevs som ”terror”, en överväldigande upplevelse i situationer med andnöd 
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(Williams et al. 2011). Tidigare forskning har visat att även om andnöden var en fysisk 

upplevelse -det kändes till exempel tungt, trångt, smärtsamt och luften kommer inte in- 

så gav den upphov till oro och rädsla, det vill säga en psykisk upplevelse. Att ha andnöd 

vid andra kroniska sjukdomar var likväl som vid KOL ett socialt problem. Andnöden 

kunde upplevas som ett hot mot sin existens och existentiella frågor och funderingar 

kunde bli viktiga i individens liv (Henoch 2009). 

 

4.2.2 Depression 

I föreliggande litteraturstudies resultat tog sex artiklar upp depression som ett bärande 

begrepp associerat till KOL-diagnosen. Depressionen kunde uppträda på flera olika sätt, 

sammanfattningsvis var depression komplex och svårt att egentligen sätta ord på 

(Sossai, Gray & Tanner 2011; Victorson et al. 2009; Williams et al. 2011; Gabriel et al. 

2014; Kerr & Ballinger 2010; Ellison et al. 2012). Gemensamt för många som 

drabbades av depression var upplevelsen av att behöva prioritera om och avstå 

aktiviteter, att behöva se och acceptera begränsningar och att dessa begränsningar blev 

påtagliga i det dagliga livet (Sossai, Gray & Tanner 2011; Victorson et al. 2009; 

Williams et al. 2011). Tidigare forskning beskrev kronisk sjukdom som utmattande att 

leva med (Öhman, Söderberg & Lundman 2003). Oavsett diagnos så uppkom en hel del 

tankar kring livets som var, livet nu och livet som kommer. Trots att depression var 

individuellt så fanns det ändå många likheter bland de människor som drabbades av 

depression på grund av kronisk sjukdom (Bolund & Brandberg 2008). Travelbee 

beskrev, i sin teori, lidandet som individuellt. En upplevelse som formades grundad på 

egenskaper och erfarenheter likväl som ovisshet och okunskap. Hon menade att det var 

av vikt att i situationen ta med sig erfarenheter som gynnar individen i framtida 

situationer. I och med detta ansåg Travelbee att personen hade vuxit (Kirkevold 2000). 

Författarna till föreliggande litteraturstudie knyter detta till att KOL-patienterna lär sig 

att hitta individuella sätt som fungerar för att de ska kunna leva med sin sjukdom. De tar 

med sig erfarenheter som gynnar deras sätt att hantera nya främmande eller redan 

upplevda situationer. Det är just detta som teorin belyser, att lidandet är individuellt och 

att med hjälp av erfarenheter går det att ta sig igenom livet.  
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4.2.3 En känsla av otillräcklighet och förlorad identitet i relation till familjen 

I denna litteraturstudies resultat tog tre av de valda artiklarna upp upplevelser och 

förändringar inom familjen. Artiklarna beskrev patienternas olika situationer i hemmet. 

Gemensamt hos patienterna som deltog i studierna var upplevelsen av att inte längre 

räcka till och att behovet av att be om hjälp blivit större (Gabriel et al. 2014; Booth, 

Silvester & Todd 2003; Ellison et al. 2012). I tidigare forskning beskrevs det att även 

patienter med hjärtsvikt upplevde ett ökat behov av att be omgivningen om hjälp 

(Leeming, Murray & Kendall 2014). Det framkom i både resultatet och i tidigare 

forskning att i och med att patienterna behövde be om hjälp kände de sig som en börda 

(Leeming, Murray & Kendall 2014; Gabriel et al. 2014; Booth, Silvester & Todd 2003; 

Ellison et al. 2012). Travelbee (1971) menade att kommunikationen mellan individer 

kan ses som något större än ord som bildar meningar. Kommunikation är kroppsspråk, 

färg, form och lukt, känslor. Vi involverar alla våra sinnen när vi kommunicerar 

(Travelbee 1971). Med KOL eller annan kronisk sjukdom kan det vara svårt att 

förmedla sig verbalt (Dahlberg et al. 2003) och därför är det så viktigt att sjuksköterskan 

har kunskapen att med fingertoppskänsla läsa av individer (Travelbee 1971). Det är 

dessutom viktigt att sjuksköterskan involverar anhöriga och närstående i 

patientundervisningen om behov finns. I ICN’s etiska kod går det att läsa om 

sjuksköterskans skyldighet att involvera och undervisa berörda parter (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). Föreliggande litteraturstudies resultat påtalar att familjens 

engagemang kunde ses som en stor hjälp för patienten, samtidigt som det ibland kunde 

upplevas som för överbeskyddande (Gabriel et al. 2014). Travelbee (1971) belyste att en 

människas syn på lidande kunde förändras med hjälp av familjen.  

 

I två artiklar i föreliggande litteraturstudies resultat diskuterades upplevelsen av förlorad 

identitet av flera KOL-patienter, och beskrevs som en stor del av sjukdomens följder 

(Gabriel et al. 2014; Ellison et al. 2012). Det beskrevs i tidigare forskning att känslan av 

förlorad identitet förekom även hos patienter med hjärtsvikt (Leeming, Murray & 

Kendall 2014). Denna upplevelse grundade sig i en oförmåga att leva sitt liv som det 

tidigare har levts. Vardagen kunde uppfattas som mer komplicerad och livet blev tyngre 

att leva (Leeming, Murray & Kendall 2014; Gabriel et al. 2014; Ellison et al. 2012). 
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4.2.4 Metodologiska aspekten, datainsamlingsmetod 

I intervjuer med öppna frågor har intervjuaren chans att få ut mycket information både 

om just det hen ber individen att berätta om men också information och tankar runt om 

ämnet som kan förstärka och förgylla samtalet. För att denna typ av intervju ska vara 

givande krävs det dock att respondenten är öppen, samarbetsvillig och expressiv. 

Intervjuer med slutna frågor går mer rakt på sak och är riktade efter det som 

intervjuaren vill veta. Slutna frågor har oftast kortare svar, detta kan också vara 

fördelaktigt om respondenten har svårt att uttrycka sig verbalt. Med slutna frågor sållas 

annan information bort eftersom att frågorna är riktade (Polit & Beck 2012d). 

Semistrukturerade intervjuer är ofta långa och kan pågå i timmar. De innehåller både 

öppna samt slutna frågor. Att analysera öppna frågor tar längre tid än att analysera 

slutna frågor. Att ställa slutna frågor är mer tidseffektivt då svaren oftast är kortare, fler 

frågor hinner ställas under en kortare tid. Individuella intervjuer ses vara den 

datainsamlingsmetod som är högst värderad och som genererar kvalitativ information 

med högt antal svar. För att en intervju ska bli så bra som möjligt är det fördelaktigt om 

det vid tillfället är lugn och ro runt omkring. Det kan även vara bra om intervjuaren 

ägnar de första minuterna i intervjun till att ”lätta” på stämningen med småprat som inte 

rör ämnet, detta för att skapa en trygg relation mellan respondent och intervjuare (Polit 

& Beck 2012d). 

 

Att samla in data med hjälp av enkäter kräver att frågorna är väl genomtänkta och 

formulerade på ett lättförståeligt, kort och meningsfullt sätt. Detta bör beaktas eftersom 

läs- och ordförståelse kan variera mellan individer (Polit & Beck 2012c).  

 

Att samla in data med hjälp av enkäter gör det svårare att tolka en upplevelse, men är 

mer relevant för deltagaren om hen har kommunikationssvårigheter på grund av 

exempelvis andningssvårigheter (Polit & Beck 2012c). Att samla in data med hjälp av 

intervjuer är relevant när syftet är att beskriva upplevelser och erfarenheter (Polit & 

Beck 2012d).  Datainsamlingsmetoden för denna patientgrupp är relevant men det 

kräver att deltagarna orkar förmedla sig verbalt.  

 

4.3 Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie presenteras utifrån en beskrivande design. Detta för att 

beskriva KOL-patienters upplevelser utifrån ett psykiskt perspektiv. Relevanta 
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vetenskapliga artiklar söktes och valdes ut i databaserna CINAHL och Medline via 

PubMed. Två eller flera databaser kan med fördel användas då de styrker varandras 

utfall av artiklar. (Polit & Beck 2012b). Sökningen av artiklarna till litteraturstudien var 

begränsade till Högskolan i Gävle’s proxyserver för att få tillgång till artiklar i fulltext, 

detta kan dock ses som en svaghet eftersom utfallet av artiklar blev begränsat. 

Antalet träffar i databaserna var stort och därför användes MeSH-termer, booleanska 

termen ”AND” (Polit & Beck 2012b) och limits gällande år, fulltext och i CINAHL 

även ”peer review” för att koncentrera sökningens utfall av relevanta artiklar. 

Begränsningen ”peer review” ses som en styrka eftersom det innebär att artiklarna är 

granskade av andra forskare innan publiceringen i databasen (Polit & Beck 2012b).  

En begränsning i sökstrategin som kan ses som både en styrka och en svaghet är 

begränsningen gällande år, eftersom att databasen exkluderar artiklar äldre än fem år i 

Medline via PubMed och tio år i CINAHL. Det är en svaghet eftersom de exkluderade 

artiklarna kunde innehålla viktig information som fortfarande var gällande, och det kan 

ses som en styrka eftersom de exkluderade artiklarna även kunde innehålla information 

som inte längre var relevant. Ytterligare en svaghet var de rådande språkförbristningar 

som fanns mellan föreliggande litteraturstudies författares modersmål och de 

vetenskapliga artiklarnas skrivna språk. Detta gäller såväl läsförståelse som att 

transformera den engelska texten till bra svenska. En svaghet är att det under 

urvalsprocessen föll bort 12 vetenskapliga artiklar på grund av att de inte var 

tillgängliga. Detta resulterade i att eventuella resultat från dessa artiklar inte 

presenterades. 

Utvalda artiklar lästes separat av föreliggande litteraturstudies författare. En avstämning 

gjordes där innehållet i varje artikel presenterades muntligt och de teman som hittades 

jämfördes. Artiklarna granskades var för sig vilket kan ses som en styrka eftersom 

risken att påverka varandra i tolkningen av texten minskar (Polit & Beck 2012b).  

 

4.4 Kliniska implikationer 

Examensarbetet kan komma att ha betydelse för personal som vårdar KOL-patienter. 

Vårdpersonal kan med hjälp av föreliggande litteraturstudie få en djupare förståelse för 

patienters upplevda psykiska mående och i och med det eventuellt förbättra 

vårdupplevelsen för gällande patientkategori. Litteraturstudien kan komma att hjälpa 

den allmänutbildade sjuksköterskan i hennes arbete med drabbade individer inom 

området. 
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4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Behov om vidare forskning finns gällande vårdpersonalens vårdande och bemötande av 

KOL-patienter. Detta kan göras via en interventionsstudie för att undersöka vilka 

metoder och strategier som är bäst lämpade för denna patientkategori. Kunskap inom 

detta område är viktigt eftersom det är en stor patientgrupp och omvårdnaden kring 

samt informationen till dessa patienter kan vara av stor vikt för individens framtida 

mående. 

 

4.6 Slutsats 

Patienter med KOL upplevde oro, rädsla, depression, en känsla av förlorad identitet, 

förändrad familjesituation och en känsla av otillräcklighet. Flertalet KOL-patienter 

påvisade även symtom som liknade PTSD-symtom. Generellt tyckte KOL-patienter att 

andnöden var den främsta orsaken till deras upplevda oro. Föreliggande litteraturstudies 

resultat överensstämmer med andra kroniskt sjuka patienters upplevelser. 
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Författare, 

publikationsår 

och studieland 

Titel Design och 

eventuell ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Booth et al. 

2003. England 

Breathlessness in cancer 

and chronic obstructive 

pulmonary disease: Using a 

qualitative approach to 

describe the experience of 

patients and carers. 

Beskrivande design. 

Mixad ansats. 

38 patienter varav 22 

cancerpatienter och 16 

KOL-patienter. 

Patienternas 

respektive samt 

vårdgivare. 

Semistrukturerade 

intervjuer som spelades 

in. 

Intervjuerna analyserades 

initialt m.h.a QSR 

NUDIST 4,0. 

De kodades efter 

kategorier föreslagna av 

teoretikern Herzlich 

(1973) 

De analyserades och 

kodades sedan individuellt 

av författarna. 

 

Ellison et al. 

2012. England 

Meeting the mental health 

needs of people with 

chronic obstructive 

pulmonary disease: a 

qualitative study. 

Design framgår ej. 

Kvalitativ ansats. 

14 KOL-patienter. Semistrukturerade 

intervjuer som varade 

mellan 40 och 60 

minuter. 

Intervjuerna 

transkriberades, de 

kodades efter teman med 

hjälp av MAXqda2 

kvalitativ mjukvara. 

Gabriel et al. 

2014. Portugal 

Day-to-day living with 

severe chronic obstructive 

pulmonary disease: 

Towards a family-based 

approach to the illness 

impacts. 

Explorativ design. 

Kvalitativ ansats. 

20 KOL-patienter och 

20 familjemedlemmar. 

Strukturerade enkäter. 

Individuella intervjuer 

med öppna frågor. 

Patientintervjuerna 

varade mellan 41,9 och 

51,5 minuter. 

Intervjuerna med 

anhöriga varade mellan 

45,4 och 56 minuter. 

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades efter teman, 

frågeformulären 

sammanställdes med 

Predictive Analytics 

Software Statistics version 

19.0 
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Kerr et al. 

2011. England 

Living with chronic lung 

disease: An occupational 

perspective 

Design framgår ej. 

Kvalitativ ansats. 

20 patienter som 

genomgått ett 8 

veckor långt rehab-

program för 

lungsjukdomar. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

transkriberades, 

analyserades m.h.a en 

konstant 

jämförandemetod som 

förespråkas inom grundad 

metodlära.  

Sossai et al. 

2011. 

Australien 

Living with chronic 

obstructive pulmonary 

disease: experiences in 

northern regional Australia. 

Explorativ design. 

Kvalitativ ansats. 

8 KOL-patienter 

mellan 50-85 år som 

var deltagare i ett 

program för att 

hantera sin kroniska 
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60 minuter. 
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transkriberades, och N-
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2013. Sverige 

Experience of anxiety 

among patients with severe 

COPD: A qualitative, in-
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beskrivande design. 
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stadium 3 eller 4 med 
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frågor som spelades in. 

Intervjuerna varade 

mellan 17 och 76 

minuter. 

Intervjuerna 

transkriberades. Texten 

kodades och delades upp i 

teman och underteman. 

Victorson et al. 

2009. USA 

A Conceptual Model of the 

Experience of Dyspnea and 

Functional Limitations in 

Chronic Obstructive 

Pulmonary Diseasevhe. 

Design framgår ej. 

Kvalitativ ansats. 

15 KOL-patienter. Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor som spelades in. 

Intervjuerna 

transkriberades, texten har 

analyserats och kodats.  

Wang et al. 

2012. Norge 

Patients with acute 

exacerbation of chronic 

obstructive pulmonary 

disease feel safe when 

treated at home: a 

qualitative study. 

Design framgår ej. 

Kvalitativ ansats. 

9 KOL-patienter med 

akuta exacerbationer.  

4 anhöriga. 

Semistrukturerade 

intervjuer baserade på 

Kvale’s principer. 

Intervjuerna som 

gjordes hemma hos 

patienterna varade 

Intervjuerna 

transkriberades, texten 

analyserades och kodades 

under olika teman.  
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mellan 60-90 minuter. 

Intervjuerna som 

gjordes på inneliggande 

patienter varade i 30 

minuter. 

Williams et al. 

2011. England 

The Importance of 

Movement for People 

Living With Chronic 

Obstructive Pulmonary 

Disease. 

Explorativ design. 

Kvalitativ ansats. 

18 KOL-patienter 

mellan 54-84 år, som 

kunde förmedla sig i 

intervjuerna. 

Semistrukturerade 

intervjuer som spelades 

in. 

Intervjuerna 

transkriberades, de 

analyserades genom 

grundad teori utifrån 

empirisk forskning. Datan 

kodades och kategorier 

identifierades. 

Zimermann 

Teixeira  et al. 

2014. 

Studieland 

framgår ej 

Post-traumatic Stress 

Symptoms and 

Exacerbations in COPD 

Patients. 

Korrelativ design. 

Kvantitativ ansats. 

33 KOL-patienter med 

FEV1 <70 % och utan 

några andra 

sjukdomar. 

Deltagarna fick skatta 

alla sina symtom i olika 

självskattningsprogram. 

Shapiro-Wilk test för att 

kolla antaganden gällande 

data-normalitet. 

Kendall’s Tau koefficient 

användes för att jämföra 

sambanden mellan 

exacerbationer och PTSD-

symtom. 

Spearman’s correlation 

koefficient användes för 

att säkerställa sambanden 

mellan dessa. 
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Tabell 3. Inkluderade artiklarnas syfte och resultat. 

Författare, titel Syfte Resultat 

Booth, S., Silvester, S. & Todd, C.  

 

Breathlessness in cancer and chronic 

obstructive pulmonary disease: Using a 

qualitative approach to describe the 

experience of patients and carers. 

Att undersöka och dokumentera effekterna av 

andnöd i det vardagliga livet för patienter med 

cancer och KOL, samt deras anhöriga. 

Alla patienter som deltog i studien, och deras 

respektive, upplevde andnöden som skrämmande, 

hindrande och begränsande. Patienterna utvecklar 

ett lugn för att kunna hantera och leva med 

andnöden. Patienternas respektive upplevde oro 

och en hjälplöshet när partnern drabbas av 

andnöd, en känsla av maktlöshet. Hjälp och stöd 

av alla slag var högt värderat, både för patienter 

och närstående. Hjälpen kom oftast från 

familjeläkaren och specialist-sjuksköterskor inom 

området.  

Ellison, L., Gask, L., Diar Bakerly, N. & 

Roberts, J. 

 

Meeting the mental health needs of people 

with chronic obstructive pulmonary disease: 

a qualitative study. 

Att förstå och belysa behov för den mentala 

hälsan hos personer som lever med KOL. Vad 

dom upplever, vad dom behöver och inte 

behöver. Vilken hjälp de har tillgång till och 

vad de tidigare fått för hjälp, från deras 

respektive. Författarna vill belysa deras 

känslomässiga behov, detta för att de ska kunna 

få bättre vård.  

Tre teman uppkom:  

*en känsla av att anta en annan identitet då 

sjukdomen utmanade deras förmågor,  

*en upplevelse av social isolering på grund av 

rädslan för beroende av en annan människa samt 

en rädsla för att möta barriärer som kan förhindra 

coping,  

*anpassa sig till och ha tillgång till vård och 

behandling. 

Det var blandade känslor kring värdet av att prata 

om problemen, med både psykiska och fysiska 

barriärer som starkt kämpar emot vårdbehovet.  

Gabriel, R., Figuiredo, D., Jácome, C., Cruz, J 

& Marques, A. 

 

Day-to-day living with severe chronic 

obstructive pulmonary disease: Towards a 

Att undersöka perspektiv från både KOL-

patienter och familjemedlemmar gällande 

sjukdomens påverkan på deras familjeliv. 

Resultatet visar ett komplicerat samspel mellan 

upplevelser av att leva med KOL och 

kommunikationsmönster, emotionellt tillstånd, 

socialt stöd och sociala roller i familjen. Resultatet 

belyser behovet av att utveckla familjefokuserad 
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family-based approach to the illness impacts. vård för att underlätta för alla familjemedlemmar.  

Kerr, A. & Ballinger, C. 

 

Living with chronic lung disease: An 

occupational perspective. 

Syftet med denna artikel är att utveckla ett 

arbetsmässigt perspektiv på lungsjukdomar och 

eventuellt öka kunskapen, då det är många som 

lever med KOL. 

Resultaten tyder på att personer med KOL 

upplever många förändringar och förluster i 

arbetslivet och även hur de orkar prestera. De blir 

tvungen att göra val inom arbetslivet, ibland 

behöver de anpassa sig för att möjliggöra 

arbetssituationens krav. De kan också behöva 

omvärdera sina förväntningar, ta itu med 

frustration och förluster.  

Sossai, K., Gray, M. & Tanner, B. 

 

Living with chronic obstructive pulmonary 

disease: experiences in northern regional 

Australia. 

Att undersöka upplevelser av att leva med 

KOL. 

Deltagarna berättar om svåra 

funktionsnedsättningar och efterföljande 

psykosociala konsekvenser av att leva med denna 

sjukdom. Resultatet visar att klimat, ångest, och 

utbildning hos patienten har betydelse i det 

vardagliga livet.  

Strang, S., Ekberg-Jansson, A. & Henoch, I. 

 

Experience of anxiety among patients with 

severe COPD: A qualitative, in-depth 

interview study. 

Att undersöka svårt sjuka KOL-patienters 

upplevelser av ångest, och deras strategier i hur 

de lindrar ångesten. 

De flesta deltagarna hade upplevt ångest 

associerat till KOL-diagnosen. De upplevde även 

att ångesten begränsar deras liv. Trots att 

patienterna upplevde både ångest och dödsångest 

lyckades de ändå hantera dessa situationer och 

finna en glädje till livet.  

Victorson, D. E., Anton, S., Hamilton, A., 

Yount, S. & Cella, D. 

 

A Conceptual Model of the Experience of 

Dyspnea and Functional Limitations in 

Chronic Obstructive Pulmonary Diseasevhe. 

Utifrån KOL-patienternas egna erfarenheter är 

syftet att identifiera viktiga koncept gällande 

dyspné och aktiviteter som förknippas med 

andnöd, för att kunna utveckla en dyspné-

specifik modell för att hjälpa personer med 

KOL. 

Fem primära effekter av dyspné identifierades: 

andfåddhet, trötthet, aktivitetsbegränsningar, 

känslomässiga reaktioner och aktivitetsändring. 

Två stora företeelser som påverkar dyspnén 

identifierades: individuell ansträngning och 

exponering av miljöfaktorer. 

Patienterna tillämpade coping via 

beteendestrategier och medicinering, och de 

berättar att dyspnén fått de att antingen sluta helt 
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eller trappa ner med tidigare aktiviteter, det tar 

längre tid att göra saker och de kan behöva 

använda annan utrustning.  

Wang, Y., Haugen, T., Steihaug, S. & 

Werner, A. 

 

Patients with acute exacerbation of chronic 

obstructive pulmonary disease feel safe when 

treated at home: a qualitative study. 

Att undersöka KOL-patienters erfarenheter av 

Hospital at Home (HaH) behandlingsprogram. 

Trots begränsad hjälp från hälso- och sjukvård 

upplevde patienterna och deras respektive att 

HaH-programmet var tryggt. De beskrev att 

informationen som de fick var anpassad till den 

specifika situationen i deras dagliga liv och att få 

information i hemmet hade en positiv inverkan på 

deras egen omvårdnad av KOL.  

Williams, V., Bruton, A., Ellis-Hill, C & 

McPherson, K. 

 

The Importance of Movement for People 

Living With Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease 

Att undersöka i vilken utsträckning KOL-

patienter utövar aktiviteter. 

Det identifierades två centrala begrepp som 

fångade deltagarnas upplevelser av aktivitet: 

”stillastående” och rörelse. Frisk luft var den 

viktigaste aspekten som påverkade deltagarnas 

upplevelse av ”stillastående” och rörelse. Frisk 

luft var kopplat till en förändrad upplevelse av 

symtom. Även miljö identifierades som ett viktigt 

sammanhang som påverkar upplevelsen av KOL 

och aktivitet.  

Zimermann Teixiera, P. J., Porto, L., Haag 

Kristensen, C., Huber Santor, A., Menna-

Barreto, S. S. & Schmidt Do Prado-Lima, P. 

A. 

 

Post-traumatic Stress Symptoms and 

Exacerbations in COPD Patients. 

Att utvärdera om det finns ett samband mellan 

KOL-exacerbationer och PTSD-relaterade 

symtom. 

PTSD-symtom ökade allt eftersom patienternas 

exacerbation tilltog. Två eller fler 

exacerbationsperioder bidrog till nästan 

fördubblad förekomst av PTSD-symtom.  
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