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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med studien var att, utifrån vetenskaplig litteratur, beskriva hur patienter med KOL 

upplever att livskvaliteten påverkas av sjukdomen och hur sjuksköterskor kan bidra till att bibehålla 

livskvaliteten hos dessa patienter samt att beskriva artiklarnas kvalitet gällande deltagare och 

bortfall i undersökningsgruppen. 

Metod: Deskriptiv litteraturstudie. Artiklarna har sökts i databasen Medline och via manuella 

sökningar vilket resulterade i 13 artiklar. 

Resultat: Patienter med KOL beskriver att oro och ångest över de fysiska begränsningarna som 

kommer med sjukdomen kan ha en negativ inverkan på livskvaliteten. Genom att delta i 

fritidsaktiviteter samt att umgås med familj och vänner höjdes välmående och livskvaliteten. Trots 

att de flesta patienterna var påverkade av symtom, sjukdom och oförmåga att delta i aktiviteter 

ansåg sig de flesta ha en god livskvalitet. För sjuksköterskan är det viktigt att inge hopp, ge stöd och 

stärka patienternas hanteringsförmåga. En viktig del i sjuksköterskans roll är att lindra patienternas 

oro och ångest genom att visa en vänlig attityd och empati. 

Slutsats: Det är olika från person till person hur livskvaliteten påverkas. Att umgås med anhöriga 

och delta sociala aktiviteter främjar livskvaliteten. Vårdpersonal behöver mer utbildning i hur man 

ska stötta och hjälp patienterna till att bibiehålla livskvaliteten. 

 

Nyckelord: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, livskvalitet, upplevelse, patient, sjuksköterskans roll.



 

        

ABSTRACT 

Aim: The purpose of this study was to, based on scientific literature, describe how patients with 

COPD experience that the quality of life is affected by the disease and how nurses can help to 

maintain the quality of life in these patients and to describe the quality of the articles regarding 

participants and dropouts in the study group. 

Method: Descriptive literature review. Articles have been searched in the Medline database and 

through manual searches which resulted in 13 articles. 

Results: Patients with COPD described the anxiety over the physical limitations that come with the 

disease may have a negative impact on quality of life. By participating in leisure activities and 

spending time with family and friends the patients well-being and quality of life increased. 

Although most participants were under the influence of symptoms, illness and inability to 

participate in activities most of them considered to have a good quality of life. For the nurse it is 

important to give hope, support and strengthen the patients copingstrategies. An important part of 

the nurse’s role was to reduce the patients’ anxiety by showing a friendly attitude and empathy. 

Conclusion: It varies from person to person how the quality of life is affected. Spending time with 

family and attend social activities promotes quality of life. Health professionals need more training 

in how to support and help patients to maintain the quality of life. 

 

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, quality of life, experience, patient, nurses’ role.
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1. INTRODUKTION 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett samlat begrepp för de sjukdomar som kännetecknas 

av luftvägsobstruktion. Kronisk obstruktiv bronkit och emfysem samt kombinationen av dessa är de 

sjukdomar som vanligtvis ingår i begreppet KOL. Det är en långsam inflammatorisk sjukdom i 

luftvägar och lungor som är fortlöpande och som inte går att bota. Inflammationen förtränger de 

minsta luftrören som finns i lungorna och förstör alveolerna så att de bildar större blåsor. Detta 

bidrar till ett försvårat luftflöde till och från lungorna (Löfdahl 2010).  

 

I Sverige är cirka 500 000 till 700 000 personer drabbade av KOL och antalet ökar. Av dessa har 

150 000 personer svåra besvär (Folkhälsorapport 2009). Vanligaste förekommande åldersgruppen 

med KOL är 60-74 år. Vid 60 års ålder har cirka 25 % av alla rökare har KOL och 2 % av icke 

rökarna (Almås 2011, Folkhälsorapport 2009). Denna sjukdom innebär en stor funktionsnedsättning 

och bidrar till nedsatt rörlighet. Världshälsoorganisationen (WHO) har beräknat att KOL kommer 

bli, före 2020, den tredje vanligaste dödsorsaken i världen på grund av den ökade andel kvinnor 

som röker samt en ökad äldre befolkning (Almås 2011). 

 

1.1 Symtom 

Symtomen uppstår främst på grund av den minskade lungfunktionen,  det typiska symtomet är 

andfåddhet, som kan uppstå inte bara vid ansträngning utan även i vila. I tidiga stadier är hosta och 

missfärgade upphostningar vanliga samt trötthet och dålig ork (Löfdahl 2010). Övriga symtom som 

framkommer är dyspne, utspänd bröstkorg, tunna axlar och blekhet (Ericson & Ericson 2002). Även 

ångest och nedsatt fysisk funktion är vanligt hos patienter med KOL (Andenaes et al 2004). 

 

Då nästan alla som har KOL är rökare, tänker de inte så mycket på den försämrade konditionen och 

den minskade orken, de upplever att det är en effekt av rökningen och anpassar sig efter detta utan 

att tänka på det. De personer som inte anstränger sig fysiskt och på det sättet inte sätter 

andningsförmågan på prov, kan ha förlorat mer än hälften av sin andningsförmåga innan de insett 

att de är sjuka. Sjunker andningsförmågan ytterligare kommer symtomen ganska fort och blir allt 

värre (Löfdahl 2010). Biverkningar/följdsjukdomar som kommer med KOL är avmagring, 

benskörhet, hjärt- och kärlsjukdomar och depression (Folkhälsorapport 2009). 

 

1.2 Bidragande orsaker 

Den största och viktigaste orsaken till KOL är rökning. Det är dock endast en liten del av dem som 

röker som utvecklar sjukdomen så det finns teorier om att det finns genetiska faktorer som spelar in. 

Andra orsaker till KOL är långvarig och hög exponering av damm och kemikalier (rök, gaser och 
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retande ämnen), luftföroreningar och passiv rökning samt astma. Barn som har haft täta 

lunginflammationer som medfört nedsatt lungfunktion löper också större risk att drabbas av kronisk 

lungsjukdom i vuxen ålder (Löfdahl 2010). 

 

1.3 Behandlingsmetoder 

1.3.1 Medicinsk behandling 

Det första steget i behandlingen är att minska inflammationen i bronkerna och därmed åstadkomma 

bronkdilatation (Ericson & Ericson 2002). Det finns olika typer av bronkvidgande mediciner, för 

bästa effekt ges både lång- och korttidsverkande mediciner. Glukokortikoider har en 

antiinflammatorisk verkan. Långvarig syrgasbehandling används vid långt framskriden KOL med 

andningssvikt. Vid försämring med andningssvårigheter och förändrad slemproduktion behandlas 

patienten med antibiotika (Gulsvik 2007a). 

  

Lungfunktionen kan förbättras genom att med kirurgi avlägsna lungvävnad, resultatet av ett sådant 

ingrepp blir oftast att den kvarvarande lungvävnaden blir mer effektivt utnyttjad. Efter en sådan 

operation brukar även risken för infektioner i nedre luftvägarna minska (Ericson & Ericson 2002). 

Lungtransplantation kan bli aktuellt hos invalidiserade yngre patienter som inte skulle överleva ett 

år utan transplantation (Gulsvik 2007a, Gulsvik 2007b). 

 

1.3.2 Icke medicinsk behandling 

Det absolut viktigaste för en patient som fått diagnosen KOL är att sluta röka, för att klara av att 

sluta röka måste den egna motivationen vara stark. För att ge patienten så goda förutsättningar som 

möjligt att klara av att sluta röka erbjuder sjukvården rökavvänjningsprogram (Ericson & Ericson 

2002). Ett rökstopp gör att försämringen av lungfunktionen bromsas markant, detta bidrar till en 

väsentligt förbättrad livskvalitet (Löfdahl 2010). Motion bidrar till ökad ventilation, vilket gör att 

ansträngningsutlöst dyspne minskar. Regelbunden fysisk aktivitet gör att patienten snart märker att 

han/hon får bättre ork, blir mindre ansträngd och successivt klarar av att göra mer (Emtner & 

Larsson 2005). 

 

För en patient med KOL är det viktigt att få i sig mycket näring, eftersom mycket energi går åt till 

att andas. En annan anledning till att dessa patienter bör få i sig extra mycket näring är att 

energiåtgången ökar i samband med hosta (Ericson & Ericson 2002). 

 

Patienter med KOL träffar ofta en arbetsterapeut som hjälper dem att arbeta energisnålt och lär dem 

att låta andningskapaciteten bestämma tempot. Det kan vara bra att lägga in flera vilopauser och 
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många hushållssysslor kan utföras sittande. Efter en dusch kan patienten ta på sig en badrock och 

självtorka istället för att handdukstorka sig. Arbetsterapeuten hjälper till att prova ut hjälpmedel och 

vid behov handikappanpassas bostaden (Larsson 2007). 

 

1.4 Omvårdnadsteori 

I sin omvårdnadsteori beskriver Dorotea Orem (2001) tre teorier: teorin om egenvård, teorin om 

egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem vilka påverkar omvårdnaden.  

 

Egenvård är saker som människan gör för sig själv och för andra beroende och hjälplösa 

familjemedlemmar på eget initiativ. Vidare beskriver Orem att egenvård och omsorg är ett sorts 

allmänmänskligt beteende som präglas av vår sociala och kulturella uppväxt (Orem 2001). Denna 

teori fokuserar på individens förmåga att utöva självhjälp och kan tillämpas i samband med 

forskning inom omvårdnad (Polit & Beck 2008). Utvecklingen av denna teori innefattar även 

acceptans och bekräftelse av egenvård som en mänsklig reglerbar funktion. Egenvård har en 

grundläggande position i frågan om hälsovård. Patienternas krafter och förmågor till egenvård 

måste bli bevarade och respekterade för att hälsan ska kunna bibehållas (Orem & Taylor 2001). 

 

I teorin om egenvårdbrist fördjupas egenvårdsbegreppet ytterligare genom att mer ingående 

beskriva syften och mål med egenvårdsbehandlingen. Syftet och målet är att säkerställa normal 

mänsklig funktion, utveckling och hälsa. Orem kallar dessa mål för egenvårdsbehov. Teorin om 

egenvårdbrist beskriver förhållandet mellan människans förmåga till egenvård och de krav som 

krävs för att tillgodose egenvård. För att kunna göra en bedömning av en persons behov av 

omvårdnad krävs det att personens egenvårdskrav, och dennes förmåga att handla i 

överensstämmelse med kraven, är i obalans (Orem 2001). 

 

Teorin om omvårdnadssystem beskriver hur sjuksköterskan planerar omvårdnaden utifrån de brister 

som patienten har i att utföra egenvård. Orem poängterar att sjuksköterskan ska kompensera 

patienten för dennes brist på egenvård eller bristfälliga egenvård. Sjuksköterskan skall också, om 

det finns möjlighet, hjälpa patienten att utveckla dennes förmåga till egenvård (Orem 2001). 

Förändringar inom hälso- och sjukvården kan påverka och influera patienternas olika 

egenvårdsbehov och egenvårdsinverkan (Banfield 2011). 

 

Orem (2001) menar att välbefinnande hänger samman med människans egen upplevelse av sin 

livssituation. Människan kan mycket väl känna välbefinnande trots sin sjukdom, motgångar och 

nedsatt funktionsförmåga. Orem skriver att ansvaret för människans hälsa inte bara är hälso- och 
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sjukvårdens ansvar, det är ett gemensamt ansvar för den enskilde individen och hälso- och 

sjukvården. Orem skriver även att det är viktigt att ha bra vanor som främjar god hälsa. Egenvård är 

ett viktigt delmål när det gäller hälsa. Aktiviteter som främjar egenvård är vad människor gör för att 

behålla sin hälsa och sitt välbefinnande. Målet med god omvårdnad är att hjälpa människor att 

uppnå deras egenvårdsbehov (Orem 2001). 

 

1.5 Sjuksköterskans roll 

Som sjuksköterska är det viktigt att ta reda på vad patienten ansåg påverka andningen och vad som 

eventuellt förvärrar situationen. En stor del av omvårdnaden är att hjälpa och stödja patienten i att 

hantera de känslomässiga och sociala konsekvenser som andningsbesvären kan ge. För att kunna ge 

patienterna möjligheterna att prata om känslorna som kommer med sjukdomen, måste 

sjuksköterskan ha kunskap om och erfarenhet av att arbeta med kroniskt sjuka (Stavem 2000). 

 

1.6 Livskvalitet 

WHO definierar livskvalitet som varje individs egen uppfattning av var denne befinner sig i livet 

och i samband med den kultur och de värderingar där de bor, och i förhållande till deras mål, 

förväntningar, normer och bekymmer (WHO 1997). Det är ett brett omfattande begrepp som 

påverkas på ett komplett sätt av varje individs: fysiska hälsa, psykisk hälsa, grad av autonomi och 

sociala relationer (WHO 1997, Degeneffe & Lee 2010). 

  

I den fysiska hälsan ingår funktionsförmåga och dagliga aktiviteter, fysisk oberoende, förmåga till 

egenvård och fysiskt välbefinnande. Den psykiska hälsan berör mentalt välbefinnande, känsla av 

kontroll och mental självständighet (McKevitt et al 2003). Autonomi innebär att personen har rätt i 

att välja och fatta beslut i frågor som berör honom eller henne (Kristoffersen et al 2005).  Förmågan 

att engagera sig i familj och vänner samt fritidsaktiviteter ingår i begreppet sociala relationer.  Att 

kunna njuta av livet och ha en känsla av att livet är värt att leva är associerat till livskvalitet, likaså 

känslan av prestation och att leva ett liv utan bekymmer (McKevitt et al 2003). 

 

Patienter med sjukdomar som leder till nedsatt lungkapacitet och rörelseförmåga samt ökat 

energibehov anser att de som inte hade dessa begränsningar hade en högre livskvalitet än vad de 

själva hade. De patienter som var mer fysisk aktiva kände sig mindre funktionshindrade, 

deprimerade, trötta och hade mindre ont, dessa kände även ett större socialt stöd och 

självständighet. Studien beskriver att på grund av alla dessa faktorer ansåg patienterna att de hade 

en högre livskvalitet (Motl et al 2009). Det som påverkade livskvaliteten mest hos dessa patienter 
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var trötthet, depression och smärta. Oavsett hur allvarliga symtom patienten har är faktorer som 

trötthet, smärta, depression, arbetslöshet och relationer relaterat till livskvaliteten (Forbes 2006). 

 

Eftersom patienter med KOL har symtom som trötthet, depression, smärta, ångest och 

funktionsnedsättning vill författarna undersöka om patienter med KOL upplever förändrad 

livskvalitet på grund av sjukdomen. 

 

1.7 Problemformulering 

Patienter med nedsatt fysisk förmåga och lungfunktion beskriver förändrad upplevelse av 

livskvalitet (Motl et al 2009). Sjuksköterskor som vårdar patienter med KOL behöver kunskap om 

hur de ska stötta och hjälpa patienter till att bibehålla deras livskvalitet. Patienter med KOL ökar i 

antal och det behövs ökad kunskap om vad dessa patienter behöver för speciell omvårdnad på grund 

av sin sjukdom, och förståelsen över hur de mår för att kunna stötta dem. 

 

1.8. SYFTE 

Syftet med studien var att, utifrån vetenskaplig litteratur, beskriva hur patienter med KOL upplever 

att livskvaliteten påverkas av sjukdomen och hur sjuksköterskor kan bidra till att bibehålla 

livskvaliteten hos dessa patienter samt att beskriva artiklarnas kvalitet gällande deltagare och 

bortfall i undersökningsgruppen. 

 

1.9 Frågeställningar 

Hur beskriver patienter med KOL att deras livskvalitet påverkas av sjukdomen? 

Hur kan sjuksköterskor stödja bibehållen livskvalitet hos patienter med KOL? 

Vilken kvalitet har artiklarna gällande deltagare och bortfall i undersökningsgruppen? 

 

2. METOD 

2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design (Polit & Beck 2010, Forsberg & Wengström 2008). 

 

2.2 Databaser och sökord 

Artiklarna söktes via databasen PubMed/Medline. Sökord som användes var: patient experience of 

chronic obstructive pulmonary disease (COPD), quality of life, coping, experience of 

breathlessness, living with COPD, patient, suffering och the nurse role. Dessa kombinerades på 

flera sätt för att få fram de mest passande artiklarna. Genom att studera referenslistan i en relevant 

artikel som stämde överens med syfte och frågeställningar gjordes en manuell sökning (Forsberg & 
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Wengström 2008). Vid den manuella sökningen hittades två artiklar i en annan artikels referenslista 

och de söktes upp i PubMed:s databas.  

 

2.3 Urvalskriterier 

Sökningarna begränsades till Humans och English i PubMed. Artiklarna skulle vara max 10 år 

gamla, i den manuella sökningen hittade författarna en artikel som var äldre än 10 år och som 

ansågs vara så bra att de ville ha den med. Artiklarna skulle vara vetenskapligt och etiskt granskade 

samt svara på syfte och frågeställning. Artiklar exkluderades om de var litteraturstudier och ej var 

tillgängliga i free full text samt om de inte stämde överens med syfte och frågeställning. Studien 

använde både kvalitativa och kvantitativa studier. Sökning av artiklarna, sökord, avgränsningar och 

antal träffar presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1.  Presentation över artikelsökning 

Databas Söktermer Begränsningar Antal träffar Tänkbara källor Valda artiklar 

Medline 

(PubMed) 

Patient experience of 

COPD AND quality of 

life 

Humans, english, 

published in the last 10 

years 

100 13 2 

Medline 

(PubMed) 

COPD AND patients 

AND coping 

Humans, english, 

published in the last 10 

years 

104 25 4 

Medline 

(PubMed) 

COPD AND patients 

AND quality of life AND 

nursing 

Humans, english, 

published in the last 10 

years 

113 10 1 

Medline 

(PubMed) 

Experience of 

breathlessness AND 

COPD 

Humans, english, 

published in the last 10 

years 

98 12 2 

Medline 

(PubMed) 

Living with COPD AND 

suffering 

Humans, english, 

published in the last 10 

years 

106 8 1 

Medline 

(PubMed) 

The nurse role AND 

COPD 

Humans, english, 

published in the last 10 

years 

89 11 1 

Manuell 

sökning 

Medline 

(PubMed) 

    2 

Totalt   779 93 13 

 

 

2.4 Dataanalys 

Vid varje sökning valdes tänkbara källor ut, utifrån titeln, dock läste inte författarna till föreliggande 

studie alla titlar som sökningen kom fram till. Detta på grund av att när författarna ansåg sig ha 
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tillräckligt med artiklar på varje sökning gick de vidare till nästa sökning. De artiklar som verkade 

stämma överens med syfte och frågeställningar valdes ut och abstractet lästes på dessa 93 artiklar. 

Av dessa 93 artiklar valdes 16 ut och hela artikeln lästes, 5 av dessa valdes bort på grund av att de 

inte stämde överens med studiens syfte och frågeställningar. Sökningen kompletterades med två 

manuella sökningar som resulterade i totalt 13 artiklar. De 13 artiklarna lästes igenom och 

granskades enligt en bedömningsmall för studier med kvantitativ och kvalitativ metod (Forsberg & 

Wengström 2008). Utav de 13 artiklarna var fyra från Storbritannien, fyra från USA, två från 

Norge, en från Sverige, en från Holland och en från Kina. Innehållet i artiklarna analyserades och 

sorterades utifrån livskvalitet gällande fysisk hälsa, psykisk hälsa, autonomi och sociala relationer 

samt sjuksköterskans stödjande roll. Resultatdelen bearbetades i de referenser som ligger till grund 

för det resultat som frågeställning 1 och 2 genererade. En referens som användes som stöd för att 

analysera livskvalitet var bland annat Degeneffe och Lee (2010).  Artiklarna granskades utifrån 

design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod, syfte och resultat. De valda 

artiklarnas kvalitet granskades också utifrån deltagare och bortfall. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Litteraturstudien använde redan granskade och etiskt godkända artiklar, ett tillstånd från etiska 

kommittén behövdes ej. Artiklarna lästes på ett så objektivt sätt som möjligt för att alla artiklar som 

författarna läste skulle få en möjlighet att vara med i studien. Författarna presenterade alla resultat 

utan egna åsikter och värderingar, urvalet påverkades inte heller av ena åsikter och värderingar 

(Forsberg & Wengström 2008).  
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3. RESULTAT 

Resultatet presenteras i löpande text under rubrikerna: Livskvalitet hos patienter med KOL, 

sjuksköterskans roll i vårdandet av patienter med KOL och underrubrikerna: Fysisk hälsa, psykisk 

hälsa, autonomi och sociala relationer. Artiklarna presenteras i tabell 2, 3 och 4 (Bilaga 1, 2 och 3), 

där tabell 2 ger en översikt av artiklarnas författare, publiceringsår, land, titel, design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod och tabell 3 ger en översikt av 

artiklarnas författare, publiceringsår, syfte och resultat samt tabell 4 som ger en översikt av 

artiklarnas deltagare och bortfall. 

 

3.1 Livskvalitet hos patienter med KOL 

3.1.1 Fysisk hälsa 

Den fysiska hälsan hos patienter med KOL påverkades mest av symtom som andfåddhet, 

sömnsvårigheter, väsande andning och minskad uthållighet vilket påverkade livskvaliteten negativt 

(Scharloo 2007). Patienterna som deltog i studien berättade att andnöden var en del av det dagliga 

livet, de flesta hade svårt att hitta ord som beskrev det obehag som upplevelsen gav. De gav också 

en beskrivning hur livet med KOL påverkade de dagliga aktiviteterna. Deltagarnas upplevelser av 

att hantera andnöden, tillät dem att upptäcka effektiva metoder att lösa andnöden på, och varje 

deltagare visste precis vad som fungerade för dem (Fraser et al 2006). Patienter vande sig och 

började sakta acceptera de begränsningar som andfåddheten skapade i vardagliga livet och det 

förklarades lätt bort när det behövdes. Den ovälkomna tanken om att ha en dålig hälsa blev 

förträngd genom att ignorera tecken på ohälsa (Gysels & Higginson 2008). Analyser visade att 

irreversibel sjukdom är relaterat till lägre livskvalitet. Däremot, genom att intala sig själv att 

sjukdomen inte är kronisk och irreversibel hade patienterna en bättre fysisk funktion (Scharloo 

2007). Patienter som deltog i en studie av Barnett (2004) uppgav att tvätta sig var en särskilt svår 

uppgift, några klarade inte av att bada eller stå/sitta i duschen på grund av ångans effekt på 

andningen och den kraft det tog. En deltagare uppgav att vid sämre dagar tvättade han sig endast 

med babyservetter för att han inte orkade bada eller duscha.  

 

Livskvaliteten påverkades också av smärta och detta beskrevs i en studie av Lohne et al (2009) där 

det var vanligt förekommande med smärtor till följd av KOL. Alla patienter beskrev upplevelser av 

ofta förekommande medelsvår till svår smärta som flyttade runt i kroppen. Att förbli lugn och vila 

var mest effektivt mot smärtan för vissa medan andra tyckte att rörelse och träning var effektivt. 

Patienterna var oroliga att smärtan skulle bli värre och de rapporterade andfåddhet och oro som 

något som uppstod på grund av smärtan. De beskrev sig lida av allvarlig trötthet, sömnlöshet, social 

isolering, ensamhet, depression och känsla av förtvivlan, dessa symtom tömde patienterna på 
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energi. På frågan om hur det är att leva med KOL svarade några av patienterna att de inte har något 

liv och att de inte önskade sin värsta fiende det liv som de levde. I en studie av Råheim Borge et al 

(2011) pekade patienterna ut smärtpunkter på ett kroppsdiagram. Det var ingen signifikant skillnad 

mellan deltagarna som har markerat på kroppsdiagrammet och de som inte gjorde det vad gäller 

kön, lungfunktion, om de rökte eller ej, levnadsstandard, hur länge de hade levt med KOL och 

utbildning. Däremot var BMI signifikant högre bland deltagarna som hade markerat smärta än de 

som inte hade gjort det och smärta inverkade signifikant negativt på livskvalitet. 

 

3.1.2 Psykisk hälsa 

Patienterna som deltog i studien beskrev en variation av känslor som var relaterade till sjukdomen 

som förnekelse, självanklagelser, ånger och acceptans (Fraser et al 2006). De började uppleva sig 

själva som annorlunda från den person de hade varit, eller förväntades vara innan sjukdomen och 

detta gav en känsla av personlig förlust, ångest och oro (Nicolson & Anderson 2003). En del 

patienter beskrev att sjukdomen påverkade sättet hur andra såg på dem, vidare beskrev de att de 

blev deprimerad när de tänkte på sjukdomen (Scharloo 2007). Gysels och Higginson (2008) 

beskriver i sin studie att patienterna var oroliga över reaktionen från omgivningen och att 

andfåddheten kunde upplevas som skamfull och självförvållad.  

 

Oro och panik över att inte kunna andas var relaterat till de fysiska problem, som att oroa sig över 

hur de ska ligga i sängen, men också till ett psykiskt och känslomässigt beroende av medicinerna 

(Nicolson & Anderson 2003). Ytterligare en omständighet som skapade oro och ångest hos 

patienterna var slemmet som de var tvungna att hosta upp för att kunna kontrollera andningen, detta 

kunde leda till att undvika kontakt med omgivningen och deltagarna kände sig ansvarig för sitt 

dåliga hälsotillstånd (Gysels och Higginson 2008). I en studie av Carling Elofsson och Öhlén 

(2004) uttryckte några av patienterna ånger över att ha orsakat sig sjukdomen genom att röka och de 

förväntade sig inte mycket av livet längre. 

 

Livskvaliteten höjdes hos de patienter som kunde engagera sig i fritidsaktiviteter, samtidigt som det 

höll tankarna på dåliga saker borta. Deltagarna beskrev sitt liv med KOL som svårt men de kände 

att de måste fortsätta kämpa. De kände ensamhet, hopplöshet och hemlöshet på grund av att de inte 

klarade av att bo kvar i hemmet utan att de var tvungna att flytta till ett äldreboende, men de 

menade även att nära relationer och meningsfulla aktiviteter var belöning och lindring (Carling 

Elofsson & Öhlén 2004). En studie av Delgado (2007) visade att de patienter som uppskattade sin 

livskvalitet bättre även hade starkast känsla av sammanhang (KASAM), var mer andliga och 

upplevde mindre stress. Deltagarna som kände sig mer stressade uppgav mer andnöd och 
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funktionsnedsättning, och de som ansåg sig själv som sjukast uppskattade även sin livskvalitet som 

försämrad. Ålder och hur länge patienten har haft sjukdomen var signifikant relaterade, och äldre 

patienter hade högre livskvalitet, högre KASAM och upplevde mindre stress. 

 

3.1.3 Autonomi 

Det som gjorde det svårt för patienterna att bibehålla sitt oberoende var att de upplevde allvarlig 

trötthet. De beskrev också sitt beroende till mediciner och syrgasbehandling, den tekniska 

utrustningen kunde förhindra saker som att besöka familjen över natten eller att lämna hemmet för 

mer än en kort stund. De var mer eller mindre bundna till hemmet på grund av sin sjukdom. 

(Carling Elofsson & Öhlén 2004). Att integrera KOL i det dagliga livet, i både praktiska och 

känslomässiga sätt, bidrog till ett nytt sätt att leva på (Fraser et al 2006). 

 

Att kunna klara av vissa hushållssysslor gav en viss känsla av kontroll. Genom att fokusera på 

uppgifter som kunde genomföras och att fråga andra om hjälp, kunde patienterna kompensera för 

den förlorade funktionen medan de behöll kontroll över vissa saker i deras liv. Lära sig att leva med 

KOL innebar att kunna kontrollera de fysiska förlusterna och de känslomässiga reaktionerna på 

dessa förluster. Försämrad livskvalitet och känslor av isolering var relaterat till förändringar som de 

hade gjort för att kompensera de förluster som kunde kopplas till sjukdomen och försämringen av 

sjukdomen var ett hot mot deras förmåga att leva självständigt. Trots alla dessa förändringar ville 

patienterna vara och bli behandlade så normalt som möjligt trots sin sjukdom (Fraser et al 2006). 

De fysiska tecken, dess konsekvenser och kopplingen till psykiska problem påverkade de 

förändringar som hade skett och som fortsatte att uppstå i sociala relationer. Detta kunde kopplas till 

förändringen från oberoende till beroende, förlorad kraft och minskat självförtroende vilket gick 

hand i hand med förlorad fysisk kapacitet och beroende (Nicolson & Anderson 2003). 

 

Patienterna beskrev saker som inte fungerade när de fick andnöd och började få panik, som till 

exempel ingripande från nära och kära som hängde över dem och sade åt dem vad de skulle göra. 

Kommentarer som: bara jag vet vad jag går igenom och det är svårt för någon att veta om de inte 

har den erfarenheten, tyder på att andra inte kan förstå hur skrämmande situationen kan vara för den 

sjuke (Fraser et al 2006). Att leva med KOL innebar att göra det bästa av situationen. Patienterna 

sökte inte aktivt efter information om sitt tillstånd, flertalet av patienterna ansåg att de hellre inte 

ville veta. För många av patienterna blev situationen värre av ett icke anpassat boende, de kände sig 

maktlösa att kunna påverka och det lämnade dem till att göra det bästa de kunde med de resurser de 

hade. Denna passivitet kunde uppfattas som negativ, i vissa situationer kunde det också ses som en 

adekvat anpassning till ett hanterbart liv (Pinnock 2011). 
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3.1.4 Sociala relationer 

I en studie av Barnett (2004) ansåg sig de flesta av patienterna ha en relativt god livskvalitet trots att 

de var påtagligt påverkade av symtom, sjukdom och oförmåga att delta i aktiviteter. Familjen 

beskrevs ha betydelse för god livskvalitet, för utan familjen skulle livskvaliteten vara sämre. Fraser 

et al (2006) uppger i sin studie att livskvalitet beskrevs som ledsam och dålig och att en del av 

patienterna inte fick ut mycket av livet då de inte orkade och kunde göra någonting. Barnett (2004) 

beskrev också att livskvaliteten kunde upplevas vara hemsk och verkligen fruktansvärd. 

 

Livskvaliteten påverkades negativt av att bli försummad av familjen som bor nära men som inte 

hade intresse eller tid att hälsa på regelbundet. Hos de som bodde på äldreboende var ensamheten 

uttalad, en annan aspekt av att vara ensam var att livet saknade mening. De kunde inte längre delta i 

aktiviteter och intressen som de tidigare tyckt om. Samhörighet med familjen gav deltagarna en 

känsla av tillhörighet, en källa till samhörighet var förmågan att fortsätta med fritidsaktiviteter och 

intressen trots sjukdomen (Carling Elofsson & Öhlén 2004). Patienter beskrev att livet hade 

förändrats radikalt sedan de blivit diagnostiserad med KOL. Genom att göra förändringar i 

aktiviteter och livsmiljö och att använda stöd från familj och vänner, tilläts deltagarna att maximera 

deras fulla psykologiska och fysiska potential och få kontroll (Fraser et al 2006). Patienterna 

beskrev förluster som exempelvis avsaknaden av att ha något att göra relaterat till tidig medicinsk 

behandling, familje- och sociala relationer och förlust av intimitet. De flesta deltagarna kände att 

deras familjer och vänner förstod situationer och var sympatiska, vidare beskrev patienter att 

livskvalitet upplevdes vara ganska god (Barnett 2004). 

 

Förutom den oro som fanns i hemmet och inom släkten, fanns det psykologiska problem angående 

patienternas erfarenheter av socialt liv. Att inte kunna ha möjlighet eller viljan att ha ett socialt liv 

har negativ påverkan på livskvaliteten. Patienterna som deltog i studien var ovilliga till att vistas på 

en allmän plats, speciellt när de var förkylda eller var inne i en fas av försämring i sjukdomen. Den 

negativa inverkan på självförtroendet var kopplat till genans och nedstämdhet, vilket minskade 

motivationen till ett socialt liv (Nicolson & Anderson 2003). Vissa av patienterna tyckte inte att 

deras liv var meningsfullt längre, de saknade sitt gamla liv så som att resa, hälsa på vänner, bjuda 

familjen på middag och att delta i fritidsaktiviteter (Carling Elofsson & Öhlén 2004, Barnett 2006).  
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3.2 Sjuksköterskans roll i vårdandet av patienter med KOL 

3.2.1 Fysisk hälsa 

Patienterna berättade att det hjälpte dem när sjuksköterskan stannade vid deras sida och påminde 

dem eller tillät deltagarna att koncentrera sig på andningen, höll deras hand, smekte dem över 

ryggen, log mot dem och tog sig tid, talade positivt och försökte förstå dem (Shih & Chu 1999). 

Patienter hade olika bekvämlighetsbehov och några av dessa var att en sjuksköterska satt bredvid 

och hjälpte dem att komma in i rätt andningsmönster. En sjuksköterska som inte ställde onödiga 

frågor och tog sig tid till att förstå vad patienten ville, hjälpte patienten att vara avslappnad och såg 

till att de hade det bekvämt uppgavs som lugnande för patienterna (Heinzer et al 2003). Vissa av 

patienterna uppskattade att få information om möjlig orsak till andnöd och åtgärder under och efter 

episoden av andnöd. En del deltagare uppgav att sjuksköterskan försökte lära dem hur de skulle 

hantera andnöden under attacken, detta har kritiserats av deltagarna eftersom de under en attack inte 

är mottagliga för information eftersom deras tankar är upptagna av rädsla (Shih & Chu 1999). 

 

3.2.2 Psykisk hälsa 

De flesta patienterna i studien rapporterade att rädslan och ångesten över andnöden lindrades när 

sjuksköterskan tog initiativ till att se över patienternas behov och erbjöd psykiskt stöd, visade en 

vänlig attityd och empati (Shih & Chu 1999). Rädsla, oro, panik och hjälplöshet var vanliga känslor 

hos patienter med KOL(Heinzer et al 2003). Genom att fastställa vad patienterna och deras familjer 

hoppades på kunde sjuksköterskan undvika felaktiga antaganden och kunna ge bättre stöd till 

patienternas förhoppningar och mål. Sjuksköterskan uppfattade att patienter och familjer ville ha 

sina förhoppningar och stödjas i detta. Att som sjuksköterska bli informerad vad läkaren berättat för 

patienten var viktigt för att kunna möta patientens och familjens behov om prognostisk information 

(Reinke et al 2010).  

 

3.2.3 Autonomi 

Många av patienterna underströk vikten av att ha någon med sig för att hjälpa till med deras behov 

och assistera dem vid aktiviteter (Heinzer et al 2003). Sjuksköterskan har en viktig roll att inge 

patienterna hopp, ge stöd och stärka patienterna. Tre saker som angavs särskilt viktiga för 

patienterna och deras familjer var att få beskriva vad de hoppades på, tala om frågor gällande 

livskvalitet och bygga förtroende (Reinke et al 2010). Det som inte hjälpte var: att få patienten att 

tala, inte låta patienten vila, inte lyssna, vara borta för länge, stress och ställa för många frågor 
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under en attack samt att sjuksköterskan missförstod behovet av andnings behandling (Heinzer et al 

2003). 

 

3.2.4 Sociala relationer 

Patienterna uppgav också att de kände sig trygga när de hade någon att hålla i. En patient har olika 

känslomässiga behov som att familjen får stanna med patienten och att det känns bättre när det finns 

personal i rummet. Behovet av att vara i en lugn omgivning har pekats ut som den viktigaste delen 

av bekvämlighet under akuta episoder av sjukdomen (Heinzer et al 2003).  

 

3.3 Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskning av valda artiklar presenteras i tabell 4 (bilaga 3) och i löpande text. 

 

I Barnett (2004) tillfrågades 16 personer om de ville delta i studien. 10 personer valde att vara med 

och sex valde att avstå på grund av de var för nervösa över att vara med i studien eller att de var för 

dåliga för att vara med. I Carling Elofsson och Öhléns studie (2004) medgav sju personer att de 

ville vara med i studien, via telefonkontakt och under samtalen valde en av deltagarna att inte vara 

med på grund av trötthet. Delgado (2007) skickade ut 280 brev till de som passade till studien och 

181 svarade att de ville vara med i studien, detta ger ett bortfall på 99 personer. Fraser et al (2006) 

hade ett deltagarantal på 10 personer och inget bortfall. I studien av Gysels och Higginson (2007) 

tillfrågades 16 patienter varav 14 valde att delta, även 36 inbjudningar skickades ut varav åtta 

svarade och fyra personer blev intervjuad. Det sammanlagda bortfallen för studien var 34 personer 

men orsaken för bortfallet beskrivs ej. Heinzer et al (2003) beskriver att 43 personer tillfrågades och 

41 deltog, en ville inte vara med och en man blev sämre under studiens gång och kunde inte 

fullfölja hela studien men det material som hann samlas in av mannen användes i studien. Studien 

av Lohne et al (2010) visade att 19 personer upplevde smärta, tre stycken valde att ej delta, en på 

grund av trötthet, en hade ingen allvarlig smärta och en var för dålig för att bli intervjuad. Nicolson 

och Anderson (2003) tillfrågade 20 personer men tre dök inte upp på intervju, det beskrivs ej varför. 

I studien av Pinnock et al (2011) blev 21 patienter tillfrågade att delta och 11 kunde inte fullfölja 

studien på grund av dödsfall. I studien av Reinke et al (2010) var det 22 deltagare och bortfallet 

beskrivs ej. Råheim et al (2010) tillfrågade 387 personer varav 168 svarade på inbjudan. Två 

patienter kunde inte fylla i frågeformuläret, sex patienter drog sig ur studien, två patienter lämnade 

inte in frågeformuläret och fyra patienter kom inte till det bestämda mötet. Detta resulterade i att 

154 deltagare fullföljde studien och ett bortfall på 14 personer. Scharloo et al (2007) beskriver att 

171 personer ingick i studien och inget bortfall är beskrivet. Slutligen beskrev Shih och Chu (1999) 

deltagare på 30 personer och inget bortfall. 
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4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att, utifrån vetenskaplig litteratur, beskriva hur patienter med KOL upplever 

att livskvaliteten påverkas av sjukdomen och hur sjuksköterskor kan bidra till att bibehålla 

livskvaliteten hos dessa patienter samt att beskriva artiklarnas kvalitet gällande deltagare och 

bortfall i undersökningsgruppen. 

 

Patienterna beskrev att sjukdomen påverkade sättet andra såg på dem och att de blev deprimerade 

när de tänkte på hur sjukdomen hade förändrat deras liv. Genom att integrera KOL i det dagliga 

livet kunde patienterna komma på nya sätt att leva på. Att kunna engagera sig i fritidsaktiviteter 

höjde patienternas välmående, samtidigt som det höll tankarna på dåliga saker borta. Trots att de 

flesta deltagarna var påverkade av sjukdomen och oförmåga att delta i aktiviteter ansåg de flesta sig 

ha en god livskvalitet. Att ha familj och vänner nära som förstod patientens situation och var 

sympatiska bidrog till att livskvaliteten höjdes. Oro och ångest över de fysiska begränsningarna 

hade en negativ inverkan på livskvaliteten. Vissa av deltagarna tyckte inte att deras liv var 

meningsfullt längre, de saknade sitt gamla liv som att kunna resa, hälsa på vänner, bjuda familjen på 

middag eller delta i fritidsaktiviteter. Sjuksköterskan är viktig för patienterna genom att hjälpa till 

med deras behov och att komma in i rätt andningsmönster. Patienter uppgav att oron och ångesten 

lindrades när sjuksköterskan tog initiativ, erbjöd psykiskt stöd, visade en vänlig attityd och empati. I 

sitt arbete med dessa patienter kan sjuksköterskan inge hopp, ge stöd och stärka patienterna. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Livskvalitet hos patienter med KOL 

Resultatet i föreliggande studie visade att livskvaliteten hos patienter med KOL påverkades av en 

rad olika faktorer som fysisk hälsa, psykisk hälsa, autonomi och sociala relationer. Att sjukdomen 

påverkade deras dagliga aktiviteter är beskrivet av Fraser et al (2006) och styrks av Wilson et al 

(2010) som beskrev att deltagarna upplevde sig vara fysiskt begränsade och det som en gång var 

rutin som shopping, promenader och att använda allmänna transportmedel, ansågs svåra att 

genomföra. 

 

I den psykiska hälsan ingår känslor och upplevelser av att leva med KOL. Känslor som 

självanklagelser, ångest och oro var vanligt hos patienterna som upplevde att de blivit en 

annorlunda person från den de hade varit innan sjukdomen (Fraser et al 2006, Nicolson & Anderson 

2003). De uppgav skuldkänslor och skämdes över att ha orsakat sjukdomen (Wilson et al 2010) och 
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de var även oroliga över vilka reaktioner de skulle få från sin omgivning (Gysels och Higginson 

2008) samt att deras självbild ifrågasattes och de uttryckte också upplevelsen av att livet var 

meningslöst (Ek & Ternestedt 2008). Varje människas välbefinnande går hand i hand med den egna 

upplevelsen av sin livssituation. Det går mycket väl att känna välbefinnande trots sjukdom, 

motgång och nedsatt funktionsförmåga (Orem 2001). 

 

I en studie av Carling Elofsson och Öhlén (2004) uppgav deltagare att de kände ensamhet, 

hopplöshet och hemlöshet då de inte klarade av att bo själva och hade flyttat till ett äldreboende. Att 

umgås med nära och kära samt delta i aktiviteter upplevdes som belönande och gav lindring. Detta 

speglade även Ek och Ternestedt (2008) som beskrev att trots begränsningar i boyta och en 

förändrad livskvalitet, upplevde deltagarna också lyckliga stunder och en känsla av meningsfullhet 

som ofta var relaterad till en känsla av tillhörighet. Carling Elofsson och Öhlén (2004) beskriver att 

samhörighet med familjen och förmågan att kunna fortsätta med fritidsaktiviteter var viktig för att 

livet skulle kännas meningsfullt för patienterna. Orem (2001) menar att genom att delta i aktiviteter 

bibehåller patienter sin hälsa och sitt välbefinnande. I studien av Simpson et al (2010) beskrev 

patienterna att allt eftersom sjukdomen förvärrades kunde gemensamma aktiviteter och familjära 

sätt att umgås, som par eller som familj, minska och för vissa helt försvinna.  

 

Carling Elofsson och Öhlén (2004) beskrev i sin studie att patienterna kände sig mer eller mindre 

bundna till hemmet på grund av sjukdomen. Detta styrks av Wilson et al (2010) där patienterna 

rapporterade att de var ensamma och uttråkade för att de till stor del var bundna till hemmet. Vilket 

resulterade i att många av patienterna kände sig socialt isolerade, hade låg självkänsla och upplevde 

en känsla av att vara otillräcklig. 

 

4.2.2 Sjuksköterskans roll i vårdandet av patienter med KOL 

I en studie av Reinke et al (2010) beskrivs det att en viktig del i sjuksköterskans roll var att inge 

hopp, ge stöd och stärka patienterna. Vilket styrks av Lundh et al (2006) där det framkom att 

sjuksköterskan ska etablera en god relation, ge stöd, inge hopp och skapa säkerhet för patienterna. 

Sjuksköterskans roll i behandlingen av KOL var att vara en källa av säkerhet när patienterna kände 

sig osäkra och försäkra dem att det finns hopp. Det var viktigt att finna möjligheter istället för 

hinder. 

 

I Orems omvårdnadsteori om egenvård beskrivs att om hälsan ska kunna bibehållas måste 

patienternas krafter och förmågor till egenvård bli bevarade och respekterade (Orem & Taylor 

2001). I Frasers et al (2006) studie uppgav patienterna att genom att fokusera på uppgifter som de 
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själva kunde göra och vid behov fråga om hjälp, kunde de behålla kontrollen över sitt liv. Orem 

beskriver vidare att trots sjukdom, motgångar och nedsatt funktionsförmåga kan patienterna känna 

välbefinnande (Orem 2001). Detta styrks av Scharloo (2007) som beskriver att patienter som 

intalade sig att sjukdomen inte är kronisk och irreversibel hade en bättre fysisk funktion. I studien 

av Barnett (2004) uppgav patienterna att när familjen och vännerna förstod deras situation och var 

sympatiska upplevde patienterna sin livskvalitet ganska god. Orem (2001) beskrev att aktiviteter 

som främjar egenvård är vad människor gör för att behålla sin hälsa och sitt välbefinnande. Carling 

Elofsson och Öhlén (2004) beskrev också att hos de patienter som kunde engagera sig i 

fritidsaktiviteter höjdes livskvaliteten samtidigt som det höll tankarna på dåliga saker borta.  

 

Patienter uppgav i Heinzers et al (2003) studie vikten av att ha en sjuksköterska med sig som 

hjälpte till med deras behov och assisterade dem vid aktiviteter. Enligt Orem (2001) skall 

sjuksköterskan kompensera för patientens brist på egenvård eller bristfälliga egenvård. 

Sjuksköterskan skall också, om det finns möjlighet, hjälpa patienten att utveckla dennes förmåga till 

egenvård. I en studie av Shih och Chu (1999) berättade patienterna vikten av att få information av 

sjuksköterskorna vid rätt tillfälle. Vidare beskriver Shih och Chu vikten av att sjuksköterskan sitter 

kvar med patienten och hjälper denne att komma in i rätt andningsmönster. 

 

4.2.3 Kvalitetsgranskning av valda artiklar 

När bortfallet är så litet som möjligt kan resultatet generaliseras och överföras på populationen 

(Forsberg & Wengström 2008). De artiklar som har ett litet bortfall i föreliggande studie är Carling 

Elofsson och Öhlén (2004), Heinzer et al (2003), Lohne et al (2010) och Nicolson och Anderson 

(2003) samt Råheim et al (2010). Det går inte att generalisera resultaten om bortfallet är för stort 

och om bortfallsanalysen visar att vissa grupper av deltagare har valt att inte delta i studien 

(Forsberg & Wengström 2008). I studien av Barnett (2004) och Pinnock et al (2010) var bortfallet 

relativt stort. En enkätstudie som har en svarsfrekvens som är 65% eller högre anses vara mer 

trovärdig än de som har lägre svarsfrekvens (Polit & Beck 2008). I Delgados (2007) studie är 

svarsfrekvensen 65% och anses därför vara trovärdig och överförbar på populationen. Gysel och 

Higginsons (2007) studie hade däremot en svarsfrekvens på 35% vilket gör trovärdigheten mindre. 

De artiklar som berör sjuksköterskan roll i föreliggande studie är Heinzer (2003) och Reinke et al 

(2010) samt Shih och Chu (1999). Dessa artiklar hade ungefär samma antal deltagare och resultatet 

visade att sjuksköterskan ska vara ett stöd för patienterna, ge information och förstå vilka behov 

patienterna hade. I artiklarna av Fraser (2006), Reinke et al (2010) och Scharloo et al (2007) samt 

Shih och Chu (1999) finns inget bortfall beskrivet och detta kan ha en negativ inverkan på resultatet 
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eftersom det inte går att räkna ut svarsfrekvensen. Det kan antingen vara en hög svarsfrekvens eller 

en låg svarsfrekvens och detta kan ha olika inverkan på trovärdigheten. 

 
5.3 Metoddiskussion 

En litteraturstudie använder sig av data som det redan är forskat på samt insamlat material. 

Författarna till föreliggande studie har endast använt sig av en databas, Medline, och detta berodde 

på att denna databas är stor och har många fler artiklar än andra databaser som finns i 

databasutbudet i  Högskolan i Gävle. Två manuella sökningar har gjorts för att få fram artiklar till 

föreliggande studie och detta bidrog också till en variation i utbudet av artiklar. Eftersom alla 

artiklar, förutom en, inte är äldre än 10 år berör föreliggande studie den senaste forskningen inom 

detta område och på så sätt ökar studiens trovärdighet. Författarna ansåg att artikeln som var mer än 

10 år gammal stämde överens med syfte och frågeställningar och valde därför att ta med den i 

föreliggande studie. Sökningarna av artiklarna till föreliggande studie gjordes vid olika tidpunkter 

kunde artiklar som publicerades under arbetets gång inkluderas i studien. De artiklar som ansågs 

stämma överens med syfte och frågeställningar var av både kvalitativa och kvantitativa ansatser 

som bidrar till ett större helhetsperspektiv över det aktuella området. Artiklarna i föreliggande 

studier var från olika länder och detta stärker trovärdigheten i denna litteraturstudie då det är olika 

kulturer i de olika länderna. 

 

Författarna läste abstract på ett flertal artiklar som var relevanta för studien men som de 

exkluderades då de inte fanns i linked free full text, detta kunde innebära ett bortfall av relevanta 

artiklar till föreliggande studie. Då författarna inte läste alla titlar som träffarna gav, utan när de 

ansåg sig ha tillräckligt med artiklar per träff gick de vidare till nästa sökning, kunde detta ha givit 

ett bortfall på väsentliga artiklar. Eftersom en begränsning i litteratursökningen var English kunde 

artiklar på andra språk som var relevanta till föreliggande studie inte komma med i sökningen, 

vilket författarna anser vara en svaghet. Författarna har med noggrannhet översatt artiklarna för att 

bevara sammanhang och att tolkningar har gjorts korrekt. Även en tidsgräns på 10 år, 2002-2012, 

fanns för artiklarna och detta kunde också bidra till att relevanta artiklar som stämde överens med 

syfte och frågeställningar uteslöts. Eftersom författarna valde att endast använda en databas till 

artikelsökning kunde artiklar från andra databaser missas. 

 

5.4 Allmän diskussion 

Denna studie visar att patienter som är drabbade med KOL, kan ha en förhållandevis bra 

livskvalitet. Det som påverkar livskvaliteten är den fysiska hälsan, psykiska hälsa, autonomin och 

sociala relationer. Trots de fysiska begränsningarna som dessa patienter upplever kan de, genom 
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stöd från familj och vänner, känna att de har ett relativt bra liv. Att kunna delta i sociala aktiviteter 

främjar livskvaliteten. Om patienterna berättar hur de verkligen känner sig och mår samt vilka 

begränsningar personen i fråga har, då får omgivningen en större förståelse för dennes 

begränsningar och behov och kan hjälpa, stötta och finnas till hands. Som anhörig kan man vara ett 

bättre stöd och få en större förståelse för den sjukes begränsningar om denne har berättat hur 

verkligheten ser ut. 

 

Patienter känner ånger över att de har orsakat sjukdomen själv och det är viktigt som sjuksköterska 

att stödja dessa patienter genom att hjälpa patienterna att utveckla förmåga till egenvård (Orem 

2001). Vidare anser författarna att det är viktigt att vårdpersonal informerar patienterna om 

rökavvänjningsprogram och vilken hjälp och stöd de kan få i processen att sluta röka från hälso- och 

sjukvården.  

 

Eftersom patienter beskriver vad som hjälper och inte hjälper måste sjuksköterskorna ta till sig 

denna information från patienterna i större grad och tänka på hur man som sjuksköterska ska agera i 

dessa situationer. De som försöker utbilda under en attack tänker inte på vad de gör, patienterna är 

inte mottagliga för information under en episod av akut andnöd. Det är viktigt att alla 

sjuksköterskor vet hur de ska bemöta en patient med akut andnöd. Dessa patienter är ständigt 

återkommande på vårdinrättningar och har de blivit dåligt bemötta en gång så kan det vid nästa 

vårdtillfälle skapa en ytterligare en oro för patienterna. En sjuksköterska måste veta hur de ska 

kunna stötta dessa patienter för att deras livskvalitet ska bibehållas. Att de ska känna sig trygg och 

veta att det finns någon att prata med om sina problem. Författarna i föreliggande studie tror att inte 

kunna sköta sin personliga hygien kan bidra till en försämrad livskvalitet 

 

5.5 Slutsats 

En del patienter med KOL upplever att livskvaliteten är förhållandevis bra medan andra patienter 

anser att den är försämrad. Detta kan bero på flera saker, bland annat det stöd och den hjälp från 

familjer och vänner som dessa personer får. Är familjen där, stöttar och hjälper patienten kan 

dennes livskvalitet bli bättre. Samtidigt är det viktig att patienten berättar för sin omgivning hur 

denne upplever sin sjukdom och vad som denne inte klarar av, för att omgivningen ska kunna veta 

vad som patienten inte klarar av att göra. Att ge patienterna information om sjukdomen samt att 

stödja patienten är en viktig del i sjuksköterskans arbete i samband med KOL vilket betyder att det 

kommer att finnas behov av fortsatt kontinuerlig utbildning och forskning inom området för att 

kunna ge det stöd och den information som behövs även till framtida patienter med sjukdomen 

KOL. 
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Tabell 2.  Presentation av artiklar och studiernas design och metod 

 
Författare + 

publ.år 

Titel Design Unders.grupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Barnett M. 

2005 

 

Storbrittanien 

Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: a 

phenomeno-

logical study of 

patients’ 

experiences 

Tvärsnitts-

studie 

 

Kvalitativ 

ansats 

10 patienter. 

Måttlig till svår 

KOL, ingen annan 

funktions- 

nedsättande 

sjukdomar 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna bandades 

Dataanalys i 7 steg 

baserad på 

Diekelmann 

Carling 

Elofsson L., 

Öhlén J. 

2004 

 

Sverige 

Meanings of 

being old and 

living with 

chronic 

obsructive 

pulmonary 

disease 

Tvärsnitts-

studie 

 

Kvalitativ 

ansats 

6 patienter. 

KOL, 65 år och 

äldre, hemvård 

eller vårdhem, tala 

svenska, förmåga 

att berätta om sina 

dagliga liv och 

upplevelser 

Ostrukturerad intervju 

med en öppen fråga 

samt några riktande 

frågor. 

Intervjuerna bandades 

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

analysmetod baserad 

på Ricoeur teori 

Delgado C. 

2007 

 

USA 

Sense of 

coherence, 

spirituality, 

stress and 

quality of life in 

chronic illness 

Tvärsnitts-

studie. 

 

Kvantitati

v ansats 

181 patienter. 

KOL 

Orientation to Life 

questionnaire, Spiritual 

Transcendence Scale, 

Perceived Stress Scale 

SPSS, Pearson r 

correlation, multiple 

regressions och 

ANOVA  

Fraser D., 

Kee C., 

Minick P. 

2006 

 

USA 

Living with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: 

insiders’ 

perspectives 

Herme-

neutisk 

fenome-

nologi 

 

Kvalitativ 

ansats 

10 patienter. 

55 år och äldre som 

bodde hemma, 

engelsk talande och 

villig att berätta om 

deras upplevelser 

Intervjuer med färdiga 

frågor och 2 öppna 

frågor 

 

Intervjuerna bandades 

Fenomenologisk 

analys baserad på 

Colaizzis sju-stegs 

metod 

Gysels M., 

Higginson I. 

2007 

 

Storbrittanien 

Access to 

services for 

patients with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: the 

invisibility of 

breathlessness 

Deskriptiv 

design 

 

Kvalitativ 

ansats 

18 patienter. 

Måttlig till allvarlig 

KOL med problem 

som andfåddhet 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Intervjuerna bandades 

NVivo software 

Grounded Theory 



 

 
 

Författare + 

publ.år 

Titel Design Unders.grupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Heinzer 

M.M.V., Bish 

C., Detwiler 

R. 

2003 

 

USA 

Acute Dyspnea 

as Percived by 

Patients with 

Chronic 

Obstructive 

Pulmonary 

disease 

Deskriptiv 

design 

 

Kvalitativ 

ansats 

41 patienter. 

KOL, 

engelsktalande, 18 

år och äldre. 

 

Semistrukturerad 

intervju med 4 öppna 

frågor och 

självbedömning 

 

Intervjuerna bandades 

Innehållsanalys 

Lohne V., 

Drangsholt 

Heer H.C., 

Andersen A., 

Miaskowski 

C., Kongerud 

J., Rustöen T. 

2010 

 

Norge 

Qualitative 

study of pain of 

patients with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

Deskriptiv 

design  

 

Kvalitativ 

ansats 

16 patienter. 

KOL av 3:e eller 

4:e graden, över 40 

år, som upplever 

smärta, kan bli 

intervjuad på ett 

skandinaviskt 

språk och som 

nyligen blivit 

inlagd på sjukhus 

för bedömningen 

av deras KOL och 

deras behov av 

lung- 

transplantation 

Semistrukturerade 

Intervjuer med 

klargörande följdfrågor 

som spelades in, The 

Brief Pain Inventory 

användes för att få 

information om 

smärtans intensitet  

 

Intervjuerna bandades 

Innehållsanalys enligt 

Kvale i tre steg, SPSS 

15 

Nicolson P., 

Anderson P. 

2003 

 

Storbrittanien 

Quality of life, 

distress and 

self-esteem: A 

focus group 

study of people 

with chronic 

bronchitis 

Deskriptiv 

design 

 

Kvalitativ 

ansats 

17 patienter. 

Kroniskt tillstånd, 

uppfyllde kriteriet 

en daglig 

produktion av 

sputum i minst 3 

sammanhängande 

månader i 2 

följande år samt att 

de bodde i 

samhället där 

studien gjordes 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Intervjuerna bandades 

Tematisk kvalitativ 

analys (TQA) 

 

 

Pinnock H., 

Kendall M., 

Murray S., 

Worth A., 

Levack P., 

Porter M., 

MacNee W., 

Sheikh A.  

2011 

 

Storbrittanien 

Living and 

dying with 

severe chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease: multi-

perspective 

longitudinal 

qualitative 

study 

Tvärsnitts-

studie 

 

Kvalitativ 

ansats 

10 patienter. 

Alla fick vara med 

förutom de som 

inte kunde pga tex 

demens, eller 

livshotande 

sjukdomar ex 

lungcancer 

Djupgående intervjuer 

  

Intervjuerna bandades 

NVIvo 7.0 software 
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publ.år 

Titel Design Unders.grupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Reinke L.F., 

Shannon S.E., 

Engelberg 

R.A., Young 

J.P., Curtis 

J.R. 

2010 

 

USA 

Supporting 

hope and 

prognostic 

information: 

nurses’ 

perspectives on 

their role when 

patients have 

life-limiting 

prognoses 

Deskriptiv 

design 

 

Kvalitativ 

ansats 

22 sjuksköterskor. 

Involverade i vård 

av patient med 

långt framskriden 

cancer eller 

allvarlig KOL 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Intervjuerna bandades 

Grounded Theory 

Råheim 

Borge C., 

Wahl A.K., 

Moum T. 

2010 

 

Norge 

Pain and 

Quality of life 

with chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

Tvärsnitts 

studie 

 

Kvantitati

v ansats 

154 patienter. 

Alla stadier av 

KOL, kunna läsa 

och skriva Norska 

och vara äldre än 

30 år 

Deltagarna fick svara på 

ett antal enkäter, the 

Brief Pain Inventory, the 

Respiratory Quality of 

life Questionnaire och 

the Quality of life Scale 

SPSS 16, Oberoende t-

test och chi 2- test, 

Pearson r  

Scharloo M., 

Kaptein A., 

Schlösser M., 

Pouwels H., 

Bel E., Rabe 

K., Wouters 

E.  

2007 

 

Holland 

Illness 

perceptions and 

quality of life in 

patients with 

chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

Deskriptiv 

design 

 

Kvantitati

v ansats 

171 patienter. 

Emfysem och/eller 

kronisk bronkit, 

FEV1 mindre än 

80% samt att 

kunna förstå 

frågeformuläret på 

holländska 

Intervju med 

frågeformulär Illness 

Perception 

Questionnaire-Revised 

 

SPSS 11.0 

Shih F., Chu 

S. 

1999 

 

Kina 

Comparisons of 

american-

chinese and 

taiwanese 

patients’ 

perceptions of 

dyspnea and 

helpful nursing 

actions during 

the intensive 

care unit 

transition from 

cardiac surgery 

Deskriptiv 

design 

 

Kvalitativ 

ansats 

30 patienter. 

18 år och äldre, 

förstå och tala 

mandarin, 

taiwanesiska, 

kantaneskiska, 

engelska eller ha 

någon som kan 

tolka åt dem och 

genomgått 

kardiovaskulär 

kirurgi och fått 

andnöd minst en 

gång samt fått 

andningshjälp 

Djupgående 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Intervjuerna bandades 

Innehållsanalys 
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Tabell 3. Presentation av artiklar och studiernas syfte och resultat 

 

Författare Syfte Resultat 

Barnett M. 

2005 

 

 

 

Syftet med studien var att undersöka 

upplevelsen av KOL genom att 

undersöka det subjektiva fenomen som 

patienten beskriver. 

Uppgifterna visade värdefulla insikter 

ur ett patient perspektiv, om vilka 

effekter KOL har på deras dagliga liv. 

Andfåddheten identifierades som det 

mest besvärande symtomet som leder 

till ångest, panik och rädsla. 

Deltagarna beskriver också känslan 

av frustration och trötthet relaterat till 

andnöden, vilket ledde till förlust av 

social aktivitet. Detta resulterade 

också i en förlust av sin roll inom 

familjen, inklusive av förlust av 

intimitet i sociala relationer. Trots 

detta kände mer än hälften av 

deltagarna att de hade ganska god 

livskvalitet. 

Carling Elofsson L., Öhlén J. 

2004 

 

 

Syftet med studien var att uppnå en 

djupare förståelse av innebörden av den 

upplevda erfarenheten av att vara 

gammal och allvarligt sjuk i KOL och i 

behov av daglig omsorg. 

Analyser visade allvarliga problem i 

det dagliga livet pga hög ålder och en 

nedbruten kropp. Tydliga 

erfarenheter av uppgivenhet -

belåtenhet, ensamhet – samhörighet, 

och att vara hemlös – hemma. 

Helheten visar att livet lidandet och 

bekvämligheten måste förstås som en 

sammanflätad upplevelse där 

åldrandet är lika viktigt som 

erfarenheten av sjukdom. Dessa äldre 

människors oro och problem pga 

ålderdom, en sönderfallande kropp 

och är allvarligt sjuka i KOL kräver 

palliativ vård och omsorg och 

utmanar alla som deltar i dennes vård.   

Delgado C.  

2007 

 

 

Syftet med studien var att undersöka 

relationen mellan känslan av 

sammanhang och andlighet och deras 

association med uppfattningar av stress 

och livskvalitet.  

Högre känsla av sammanhang och 

andlighet var korrelerade med lite 

stress och hög livskvalitet. Varken 

känslan av sammanhang eller 

andlighet var signifikant relaterade 

till de objektiva symtomens 

svårighetsgrad.   

Fraser D., Kee C., Minick P. 

2006 

 

 

Syftet med studien var att undersöka 

upplevelserna av äldre med allvarlig 

KOL för att få förståelse av hur 

sjukdomen haft effekt på dem och hur 

sjukdomen integrerats in i deras liv. 

De förändringar som kunde 

associeras med KOL beskrivs som 

allt utmanande och även hotande mot 

deltagarnas liv. Andnödens inverkan 

var stor och invaderade nästan varje 

aspekt av deras liv. Deltagarna 

beskrev de mest effektiva metoder för 

att lösa andnöden. 



 

 
 

Författare Syfte Resultat 

Gysels M., Higginson I.  

2007 

 

 

 

Syftet med studien var att utforska 

upplevelsen av andfåddhet hos 

patienter med KOL genom patienternas 

möte med tjänster. 

Liten tillgång på tjänster hos patienter 

med KOL beror på den typ av 

andfåddhet de har, patienternas möte 

med den sociala miljön stärker 

andfåddheten så även hälso- och 

sjukvården vilket har en negativ 

inverkan på upplevelsen. Osynlighet 

är det bästa konceptet som fångar 

upplevelsen andfåddhet.  

Heinzer M.M.V., Bish C., Detwiler 

R. 

2003 

 

 

Syftet var att beskriva upplevelsen av 

andnöd hos inlagda patienter med KOL 

som fick episoder av akut andnöd 

under sin sjukhusvistelse.  

Personalen på den medicinska 

enheten var mycket medvetna om att 

ångest upplevs av patienter med KOL 

och hoppades på att upptäcka de 

betydelser som skulle styra 

omvårdnads åtgärder för att lindra 

eller minska dyspné hos patienterna 

under deras vård. Både 

sjuksköterskor och läkare uttryckte 

vikten av att utforska de 

känslomässiga behoven hos patienter 

med KOL som var inlagda på sjukhus 

för att bättre förstå patienternas 

erfarenhet och att utforma insatser för 

att möta deras behov. 

Lohne V., Drangsholt. Heer H.C., 

Andersen A., Miaskowski C., 

Kongerud J., Rustöen T. 

2010 

 

 

Syftet med studien var att utvärdera 

erfarenheter av smärta hos patienter 

med KOL. 

Patienterna rapporterade måttlig till 

svår smärta som i huvudsak återfanns 

på axlar, nacke, överarmar och bröst. 

Patienterna rapporterade ett antal 

allvarliga symtom som uppträder 

samtidigt och som påverkar varandra 

negativt. Onda cirklar av smärta, 

andfåddhet, sömnstörningar och 

ångest beskrevs ha en negativ 

inverkan på patienternas livskvalitet. 

Nicolson P., Anderson P.  

2003 

 

 

Syftet med studien var att identifiera 

nyckelhändelser med att leva med 

kronisk bronkit. 

Subjektivt och motsägelsefullt leder 

sjukdomen till psykologisk smärta, 

beroende av medicin och avbrott till 

sociala och familjerelationer samt har 

en negativ inverkan på självkänslan. 

Pinnock H., Kendall M., Murray S., 

Worth A., Levack P., Porter M., 

MacNee W., Sheikh A.  

2011 

 

 

Syftet med studien var att förstå de 

perspektiv personer med svår KOL när 

deras sjukdom fortskrider och deras 

informella och professionella vårdare, 

att informera vård för människor som 

lever och dör med KOL. 

Svåra symtom som orsakade stora 

störningar i ett normalt liv beskrevs 

ofta i termer som antyder 

godkännande av situationen som en 

”livsstil” snarare än en ”sjukdom”. 

Patienterna och deras informella 

vårdare anpassade till och 

accepterade försvagande symtom på 

ett livslångt tillstånd. Professionella 

vårdarnas förtrogenhet med 

patienternas tillstånd, vanligtvis 

under många år, och prognotisk 

osäkerhet bidrog till de svårigheter att 

erkänna och aktivt hantera slutsteget i 

sjukdomen. 



 

 
 

Författare Syfte Resultat 

Reinke L.F., Shannon S.E., 

Engelberg R.A., Young J.P., Curtis 

J.R. 

2010 

 

 

 

Syftet med studien var att beskriva 

sjuksköterskans perspektiv på 

patienternas behov av hopp och 

sjukdomsinformation och vilka 

åtgärder som finns att förbättra 

kommunikationen om palliativ vård 

mellan vårdpersonal, patienter och 

deras familjer. 

Tre teman framkom: 1) 

sjuksköterskans stöd till patienternas 

förhoppning 2) sjuksköterskan ger 

prognostisk information 3) 

sjuksköterskan identifierar aktiviteter 

som förknippas med 

tillhandahållande av prognotisk 

information som krävde samarbete 

med läkare. Hinder som förvånar en 

effektiv diskussion om prognos med 

patienter och familjer identifieras. 

Råheim Borge C., Wahl A.K., 

Moum T. 

2010 

 

 

Syftet med studien var att undersöka 

förekomsten och intensiteten av smärta, 

dess placering, hur demografiska och 

kliniska variabler kan vara relaterade 

till smärta och hur smärta är associerad 

med livskvalitet. 

72 % av patienterna visade läget av 

smärtan på ett kroppsdiagram. Lägre 

lungfunktion, högre poäng av 

smärtintensitet och smärtstörningar 

var förknippade med lägre sjukdoms 

livskvalitet. En högre poäng av 

smärtstörning var associerade med 

lägre global livskvalitet. Vid kontroll 

av sjukdoms livskvalitet i ekvationen 

av den globala livskvaliteten, var 

smärtstörningen inte längre 

signifikant.  

Scharloo M., Kaptein A., Schlösser 

M., Pouwels H., Bel E., Rabe K., 

Wouters E.  

2007. 

 

 

Syftet med studien var att identifiera 

kognitiva och känslomässiga 

representationer relevanta för att öka 

hälso- och sjukvårdens kommunikation 

och livskvalitet hos patienter med 

KOL. 

Patienter med minskad 

uppmärksamhet på symtom, med mer 

positiva föreställningar om effekterna 

och utfallen av deras sjukdom, och 

med mindre starka känslomässiga 

reaktioner på sjukdomen, hade högre 

livskvalitet. 

Shih F., Chu S. 

1999 

Syftet med studien var att jämföra 

amerikansk-kinesiska och taiwanesiska 

patienter som fått andningshjälp i akuta 

episoder av andnöd och fått 

hjälpsamma åtgärder av 

intensivvårdssköterskor efter 

hjärtkirurgi. 

70 % av de amerikan-kinesiska 

deltagarna och 90% av de 

taiwanesiska deltagarna upplevde 

fruktan inför döden under och efter 

den akuta episoden av andnöd. 

Nyttiga omvårdnadsåtgärder som 

identifierades var tröst, sällskap, 

självkoncentration och information. 
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Tabell 4. Presentation av artiklar och studiernas deltagare och bortfall 

Författare + publ. år Titel Deltagare och bortfall 

Barnett M. 

 

2004 

 

Chronic obstructive pulmonary 

disease: a phenomenological study of 

patients’ experiences. 

Tillfrågade: 16 

Deltagare: 10 

Bortfall: 6 

 

Carling Elofsson L., Öhlén J. 

 

2004 

 

Meanings of being old and living with 

chronic obsructive pulmonary disease. 

Deltagare: 7 

Bortfall: 1 

 

Delgado C.  

 

2007. 

 

Sense of coherence, spirituality, stress 

and quality of life in chronic illness. 

Tillfrågade: 280 

Deltagare: 181 

Bortfall: 99 

 

Fraser D., Kee C., Minick P. 

 

2006 

 

Living with chronic obstructive 

pulmonary disease: insiders’ 

perspectives. 

Deltagare: 10  

Bortfall: beskrivs ej 

 

Gysels M., Higginson I.  

 

2007 

 

 

Access to services for patients with 

chronic obstructive pulmonary 

disease: the invisibility of 

breathlessness 

Tillfrågade: 52 

Deltagare: 18 

Bortfall: 34 

 

Heinzer M.M.V, Bish C, Detwiler R 

 

2003 

 

Acute Dyspnea as Percived by 

Patients with Chronic Obstructive 

Pulmonary disease 

Tillfrågade: 43 

Deltagare: 41 

Bortfall: 2 

 

Lohne V., Drangsholt Heer H.C., 

Andersen A., Miaskowski C., 

Kongerud J., Rustöen T. 

 

2010 

 

Qualitative study of pain of patients 

with chronic obstructive pulmonary 

disease 

Deltagare: 19 

Bortfall: 3 

 

Nicolson P., Anderson P.  

 

2003 

 

Quality of life, distress and self-

esteem: A focus group study of 

people with chronic bronchitis 

Tillfrågade: 20 

Deltagare: 17 

Bortfall: 3 

 

Pinnock H., Kendall M., Murray S., 

Worth A., Levack P., Porter M., 

MacNee W., Sheikh A.  

 

2011 

 

Living and dying with severe chronic 

obstructive pulmonary disease: multi-

perspective longitudinal qualitative 

study 

Tillfrågade: 21 

Deltagare: 10 

Bortfall: 11 

 

 

 

Reinke L.F., Shannon S.E., Engelberg 

R.A., Young J.P., Curtis J.R. 

 

2010 

 

Supporting hope and prognostic 

information: nurses’ perspectives on 

their role when patients have life-

limiting prognoses 

Deltagare: 22 

Bortfall: beskrivs ej 

 



 

 
 

Författare + publ. år Titel Deltagare och bortfall 

Råheim Borge C., Wahl A.K., Moum 

T. 

 

2010 

 

Pain and Quality of life with chronic 

obstructive pulmonary disease 

Tillfrågade: 387 

Respons: 168 

Deltagare: 154 

Bortfall: 14 

 

Scharloo M., Kaptein A., Schlösser 

M., Pouwels H., Bel E., Rabe K., 

Wouters E.  

 

2007 

 

Illness perceptions and quality of life 

in patients with chronic obstructive 

pulmonary disease. 

Deltagare: 171 

Bortfall: beskrivs ej. 

 

Shih F., Chu S. 

 

1999 

 

Comparisons of american-chinese and 

taiwanese patients’ perceptions of 

dyspnea and helpful nursing actions 

during the intensive care unit 

transition from cardiac surgery. 

Deltagare: 30 

Bortfall: beskrivs ej. 

 


