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Sammanfattning    
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa kroniskt obstruktivt lungsjuka (KOL) 
patienters upplevelse av andnöd. Internationellt rankas KOL av World Health 
Organization som den fjärde största anledningen till dödsfall. I Sverige är tillståndet 
vanligt förekommande inom såväl öppenvård som inom slutenvården och antalet 
patienter i Sverige med diagnosen KOL har fördubblats sedan år 1987. Under 2011 var 
det över 10 000 personer som vårdades med diagnosen KOL och samma år dog 2833 
personer till följd av sjukdomen. Andnöd är det mest påtagliga symptomet hos patienter 
diagnostiserade med KOL. Andnöden är nära förknippat med ångest vilket är ett 
symptom som sjuksköterskor många gånger finner svårt att hantera. Denna 
litteraturstudie baseras på 13 kvalitativa intervjustudier med fokus på upplevelsen av 
KOL och dyspné. Fyra huvudteman och nio underteman formulerades genom kvalitativ 
litteraturanalys av de inkluderade studiernas resultat. I resultatet framkommer att 
patienter med andnöd upplever starka emotionella påfrestningar, vilket karaktäriseras av 
panik, ångest, skam och sårbarhet. Detta leder till att existentiella tankar om liv och död 
uppstår. Patienter upplever att de på grund av andnöden känner sig utsatta och 
begränsade i sin vardag. Denna studie visar att patienter, oförmögna att klara av svår 
andnöd, upplever hjälplöshet som kan lindras genom närvaro av sjuksköterskor. 
Patienter har svårt att uttrycka hur andnöd upplevs vilket medför att sjuksköterskor 
behöver ta sig tid att sätta sig in i patienters subjektiva upplevelser och på så sätt lindra 
lidande. Omvårdnaden skall utformas efter patienters subjektiva behov. 
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INLEDNING 

Under verksamhetsförlagda utbildningar på sjuksköterskeprogrammet har författarna 
kommit i kontakt med patienter diagnostiserade med kroniskt obstruktiv lungsjukdom 
(KOL). Denna sjukdom har en starkt negativ påverkan på andningen. Författarna har 
erfarenhet av att sjuksköterskor ofta känner sig otrygga och stressade i situationer då 
patienter lider av andnöd. Svårigheten ligger i att kunna sätta sig in i hur patienter 
upplever sin andnöd. Författarna menar att fokus många gånger ligger på rent 
medicinska åtgärder utan att ta hänsyn till den subjektiva känslan hos patienten. 
Sjuksköterskors agerande i vården av patienter med andnöd ter sig för författarna viktigt 
då uppträdandet skall förmedla trygghet och lugn. Okunskap och osäkert handlande kan 
försämra tillståndet. På grund av de stora påfrestningar och inverkan på livet andnöd 
innebär har detta väckt ett stort intresse hos författarna. En större inblick i hur KOL-
patienter upplever sin andnöd skulle kunna bidra till bättre vård och underlätta arbetet 
för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal.   
 
 
BAKGRUND 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom rankades år 2008 som den fjärde största anledningen 
till dödsfall världen över, KOL är vanligen orsakad av rökning. År 2004 beräknades 
antalet drabbade till 64 miljoner människor i världen och dödstalet beräknas stiga med 
30% inom tio år om inga åtgärder sätts in. År 2030 uppskattas det vara den tredje största 
anledningen till dödsfall i världen. Detta eftersom det spås bli en ökning av tobaksbruk, 
inte minst i låg- och medelinkomstländer (World Health Organization). I Sverige är 
tillståndet vanligt förekommande inom slutenvården. Enligt socialstyrelsens rapport 
Sjukdomar i sluten vård 1987-2011 (2012, s. 26) har antalet patienter, inom 
slutenvården i Sverige med diagnosen KOL, fördubblats sedan år 1987. Under 2011 var 
det över 10 000 personer som vårdades med diagnosen KOL och samma år dog 2833 
personer till följd av sjukdomen (Dödsorsaker 2011 2013, s. 115). Även om sjukdomen 
främst drabbar äldre börjar sjukdomsprocessen tidigt men påverkan på lungfunktion och 
olika symptom ser man oftast inte före 40 års ålder. Sjukdomen debuterar vanligen i 45 
till 55 års ålder och över en halv miljon svenskar är drabbade där kvinnor är mer utsatta 
än män. Ungefär hälften av alla rökare över 75 år har utvecklat KOL (Larsson 2011, ss. 
24-25). 
 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en fysiologisk diagnos baserad på förekomsten av 
luftvägsobstruktion det vill säga svårighet att tömma sina lungor på luft. Primärt 
används KOL som en sammanfattande beskrivning för kronisk bronkit och emfysem. 
Emfysem är en irreversibel skada till följd av inflammatoriskt svar mot luftföroreningar 
i lungvävnadens alveoler. Alveolernas omgivande väggar faller samman och bildar 
tillsammans stora hålrum med försämrad elasticitet och minskad diffusionsyta. Den 
nedsatta elasticiteten leder till att bronkioler inte hålls utspända under utandning utan 
kollapsar och luft blir kvar i de skadade alveolerna. De drabbade individerna får en 
försämrad ventilation. Kronisk bronkit uppkommer till följd av förändringar i bronker 
och bronkiolers struktur och funktion. Kronisk inflammation med svullna luftvägar, 
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hyperplasi av glatt muskulatur och ökad slemproduktion ger minskad lumen och 
försämrad ventilation. Antalet cilier minskar, slem ansamlas och små partiklar kan ta sig 
djupare ner i luftvägarna med ökad risk för infektion och inflammation (Chitkara & 
Hurst 2012, ss. 257-261). 
 
Enligt Blinderman, Homel, Billings, Tennstedt och Portenoy (2009, s. 119) upplever 
KOL-patienter en ansenlig mängd skilda symptom. Medianvärdet av antal olika 
symptom för de tillfrågade var 10.5 symptom per patient. Hela 94% av de inkluderade 
patienterna i studien led av andnöd vilket även var det överlägset vanligaste symptomet. 
Andra vanliga symptom var brist på energi (71%), muntorrhet (60%), hosta (56%) och 
oro (51%).  
 
KOL diagnostiseras enligt läkemedelsverkets behandlingsrekommendation (2008) 
genom spirometri. Efter administrering av bronkvidgande läkemedel påvisas KOL 
genom att kvoten FEV1 (Forcerad expiratorisk volym, under en sekund) /VK 
(Vitalkapacitet) < 0,7 på patienter upp till 65 års ålder. För patienter äldre än 65 år 
gäller FEV1/VK < 0.65. I vissa fall påvisar man även att luftvägsobstruktionen inte 
förbättras efter glukokortikoidbehandling vilket också kan vara en indikation till KOL. 
Undersökning av patienters rökvanor och rökanamnes innehållande debutålder, 
konsumtionsmönster, inhalationsteknik och antal år som rökare ger vägledning om 
sjukdomens utbredning.  
 
Lungfunktionen försämras normalt hos människor då de blir äldre. Denna sänkning är 
ca 20-25ml av FEV1 per år upp till 50-55 år. Därefter minskar FEV1 med ytterliggare 
ca 10ml per år. Lungfunktionens degenerativa förlopp vid utvecklingen av KOL orsakat 
av rökning är större och minskar då med ytterligare drygt 10ml av FEV1 per år jämfört 
med det normala förloppet. Sänkningar av lungfunktion hos rökare kan uppgå till emot 
60ml av FEV1 per år (Lundbäck & Larsson 2006, ss. 36-37).  
 
Patienter sjuka i KOL drabbas ibland av försämringsperioder (exacerbationer). Dessa 
tillstånd varierar från lätta till akuta och karaktäriseras av tilltagande andnöd, fler 
upphostningar och till utseendet gulgröna varblandade upphostningar. Exacerbation 
orsakas av infektion i luftvägarna och är ibland den slutliga orsaken till  KOL-patienters 
död (Larsson 2006, ss. 127-128). 

 

Farmakologisk behandling av KOL 

Målet vid behandling av KOL är att minska symptomen, förebygga exacerbationerna, 
förbättra livskvalitén, förbättra den fysiska prestationsförmågan och att motverka 
ytterligare försämring av lungfunktionen. Även om kroniskt obstruktiv lungsjukdom i 
sig är en irreversibel sjukdom har många KOL-patienter perioder av reversibel 
luftvägsobstruktion som lindras med hjälp av bronkdilaterare. Det kan handla om en 
liten ökning i FEV1 efter inhalation som ger en adekvat symptomlindring. Patienter bör 
ha tillgång till bronkdilaterande läkemedel vid behov som till exempel kortverkande 
beta-2-agonist eller ipratropium. Vanliga typer av regelbunden läkemedelsbehandling är 
bronkdilaterande, stereoider, teofyllin och acetylcystein. Valet av läkemedelsbehandling 
är beroende på vilket stadium av sjukdomen patienten befinner sig i. Vid kronisk 
andningsvikt med en FEV1 under 30% bör syrgas ges (Läkemedelsverket 2008).  
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Lidande 

De flesta människor står någon gång i livet inför lidande. Lidande och hälsa utgör själva 
grunden i kampen om människans överlevnad. Lidandet medför att människan känner 
sig avskuren från sin hälsa. Lidande ger även perspektiv på hälsa och medvetenhet om 
att hälsan kan komma att förändras. Det är svårt att uppskatta hälsa om lidande inte 
upplevts. Lidande präglas i vissa avseenden av ensamhet, det erfars unikt av varje 
individ. Ensamheten ligger i svårigheten att förklara för andra hur det upplevs. Lidandet 
omvandlas till ångest, smärta eller andra fysiska uttryck som andra kan se och förstå. 
(Eriksson 2001, ss. 38-39, 63-64). I omvårdnaden av KOL-patienter med dyspné skall 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007, s. 3) följas. Detta innebär att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande.  
 
Livslidandet påverkar människans hela liv, det skapar oordning och kaos i vår 
verklighet och i vårt sociala liv. Då en människa blir sjuk blir livslidandet mer påtagligt. 
Livslidandet påverkar människans existens genom att sjukdomen framkallar frågor om 
liv och död. Livslidandet handlar på så sätt inte enbart om symptom och begränsningar 
utan ger ett mer omfattande lidande än sjukdomslidande. Att inte längre kunna leva upp 
till sin roll, tappa sin sociala funktion och att tvingas konfronteras med sig själv präglar 
livslidandet (Wiklund 2003, s. 108-109). 
 

Skam 

Skam uppstår då värdigheten som människa kränks. Skam är en av våra grundaffekter, 
precis som sorg och glädje. Upplevelsen präglas av känslan av att vara skadad, skändad 
och vanärad. Vi utvecklas till individer i samspel med andra i vår omgivning och vi får 
erfarenheter om oss själva när vi speglar oss i omvärlden. Skam framkallar 
undandragande beteenden hos oss, vi försöker undvika andras blickar. Denna 
försvarsreaktion medför en förlamande effekt på livet när vi försöker skydda oss själva 
från andras tycke och tankar. (Wiklund 2003, s. 111-112). 
 

Att se till patientens hela situation 

Holism är synen på en helhet som är beroende av sina delar, en så kallad integrerad 
helhet. Allt ses i form av mönster, strukturer och processer istället för att urskilja 
fragment, bitar eller delar. Skadas någon bit i den integrerade helhetens struktur 
påverkas helheten, inte bara den del som utsätts för skada. Den integrerade helheten 
ligger till grund för hur människan och dess situation förstås. Människan ses som 
bestående av kropp, själ och ande. Vård som ser till patienters helhet strävar efter att 
tillgodose både det fysiologiska såväl som de psykologiska behoven. Behandling enbart 
riktad mot sjukdomars kroppsliga skada riskerar att förlora den positiva effekt sinnet har 
på sjukdomsförloppet. Sjukdom drabbar därmed inte en enskild del av människan utan 
likt ringarna, efter en sten kastad i vatten, påverkas hela människan och dess situation. 
(Dossey, Montgomery & Guzzetta 1995, ss. 6-9)  
 
På detta sätt ger det holistiska synsättet sjuksköterskor och patienter helhetsperspektiv 
på sjukdom och hälsa. Hälsa ses inom vårdvetenskap som ett tillstånd, som inte behöver 
innebära frånvaro av sjukdom. Hälsa är en helhet som innefattas av sundhet, friskhet 
och välbefinnande. Den objektivt sjuka patienten kan uppleva sig vara frisk och tvärt 
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om. Hälsan som vi uppfattar den är subjektiv, den upplevs inte densamma från individ 
till individ (Eriksson 1989, s. 26-29). 

 

Att vårda KOL-patienter 

Vården kring en KOL-patient kräver mycket av de inblandade i och med de svåra och 
obehagliga symptom som uppstår. Att se en patient kämpa med sin andning är många 
gånger svårt och framkallar en känsla av hjälplöshet hos sjuksköterskor. Andnöden är 
nära förknippat med ångest vilket är ett symptom som sjuksköterskor många gånger 
finner svårt att hantera (Goodridge, Duggleby, Gjevre & Rennie 2008, s. 165). Det 
lidande som andnöden framkallar hos drabbade patienter kräver en god och psykosocial 
omvårdnad från ett multidisciplinärt team. Målet skall vara att hjälpa patienter att 
handskas med andnöden och den inverkan den för med sig på livssituationen. Två 
effektiva omvårdnadsåtgärder som underlättar andnöd är att andas mot motstånd och att 
sitta i en upprätt framåtlutad position med eventuellt stöd för armarna. Luftvägarnas 
benägenhet att falla samman motverkas genom att andas mot motstånd då trycket i 
luftvägar och alveoler ökar. Detta genom att pressa samman läpparna vid utandning 
eller använda ett speciellt munstycke. Den framåtlutade positionen ökar det abdominella 
trycket, kan öka andningsmuskulaturens (även diafragmans) effektivitet och underlätta 
hjälpmuskulaturens arbete vilket bidrar till en förbättrad ventilation. (Aberthy, Uronis, 
Wheeler, Currow 2009, ss. 587-588). 
 
 

PROBLEMFORMULERING 

Många patienter besväras av andnöd till följd av kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Att 
som sjuksköterska vårda patienter med andnöd är komplext och dessa situationer kräver 
kunskap om hur detta tillstånd upplevs. En stor svårighet ligger i andnödens subjektiva 
natur och att som patient förklara hur det upplevs. Okunskap gällande vården av 
patienter med andnöd kan leda till att sjuksköterskor agerar osäkert och därmed 
förvärrar de andningspåverkade patienternas redan påfrestade situation. Ökad förståelse 
för hur andnöd upplevs av kroniskt obstruktivt lungsjuka patienter kan ge 
sjuksköterskor bättre verktyg för att genomföra god omvårdnad.  
 
 

SYFTE 

Syftet är att belysa kroniskt obstruktivt lungsjuka patienters upplevelse av andnöd. 
 
 
METOD 

Författarna har gjort en litteraturstudie, enligt Axelsson (2012), med artiklar som 
belyser detta ämne. Därmed har författarna utgått från tidigare gjord forskning för att 
bidra till ökad förståelse. De frågeställningar som primärt utgåtts ifrån avgränsades 
genom syftet och problemformuleringen.   
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Litteratursökning 

Författarnas första tanke med studien var att beskriva patienters upplevelse av andnöd 
utan fokus på bakomliggande sjukdom. För att få en överblick av tidigare gjord 
forskning gjordes en inledande bred sökning genom att kombinera sökorden dyspnea 
och “patient attitudes” i databasen Cinahl. Alla sökningar har gjorts på artiklar som är 
peer-reviewed. Denna sökning resulterade i 43 artiklar och av dessa artiklar behandlade 
övervägande del KOL-relaterad andnöd. Författarna beslutade då att rikta in sig på 
denna typ av orsak till andnöd. Inklusionskriterier för använda artiklar i denna 
litteraturstudie utgår från att artiklarna skall fokusera på ett patientperspektiv på 
upplevelsen av dyspné. KOL utgör bakomliggande orsak till dyspné. Artiklarna skall ha 
en kvalitativ metod för att ge djupare förståelse för patienters upplevelser. Artiklarna är 
inte mer än tio år gamla eftersom författarna vill inkludera så ny forskning som möjligt. 
 
Genom dessa 43 artiklar kunde följande sökord identifieras: dyspnea, “patient 

attitudes”, “pulmonary disease, chronic obstructive”, “dyspnea - psychosocial”, 

breathlessness och “shortness of breath”. Sökorden användes i olika kombinationer för 
att precisera sökningen. Till en början lästes enbart rubriker vilket ledde till att 43 
artiklar, som tycktes stämma överens med vårt syfte, fördes över i en mapp i Cinahl. 
Därefter lästes dessa artiklars abstract varav 16 valdes bort då de inte stämde överens 
med inklusionskriterierna. Återstående 27 artiklar lästes igenom noggrant varav 
ytterligare 13 artiklar valdes bort. De 14 återstående artiklarna granskades genom att 
sammanställa artiklarnas syfte, metod, urval och resultat enligt Axelsson (2012, ss. 212-
213) varav tio slutligen inkluderades i studien (se bilaga 1). Utöver dessa tio artiklar 
hittades ytterligare en artikel i Cinahl genom ostrukturerat sökande som stämde överens 
med syfte och inkulsionskriterier.  De artiklar som valdes bort utgick ofta från 
närståendes eller sjuksköterskors perspektiv på andnöd, fokuserade på andnöd orsakad 
av andra sjukdomar eller hade en kvantitativ metod. 
 
För att bredda sökningen och öka utbudet av artiklar gjordes även sökningar i databasen 
Scopus. Även i denna databas började sökningen brett genom att kombinera sökorden 
dyspnea och COPD (Chronic obstructive pulmonary disease). Detta resulterade i 119 
artiklar vilkas rubriker och abstracts lästes. På samma subject area och document type 
gjordes även sökningar på breathlessness och COPD vilket resulterade i 26 artiklar där 
rubriker och abstract lästes igenom. Två artiklar som inte hittats tidigare i Cinahl och 
som stämde överens med inklusionskriterier och syfte inkluderades i studien. Dessa två 
artiklas syfte, metod, urval och resultat sammanställdes och granskades (Se bilaga 1). 
Författarna sökte även i databasen PubMed utan att hitta några nya artiklar som 
matchade vårt syfte.   
 
För att undvika att relevanta sökord, databaser eller söktekniker missats har författarna 
deltagit på två litteratursökningsworkshops på Högskolan i Borås bibliotek. På dessa 
workshops fanns det tillgång till bibliotekarier som guidade vid litteratursökningarna.  
 
Slutligen inkluderades 13 kvalitativa artiklar (se bilaga 1) som grund för 
litteraturstudiens resultat. De är internationella och publicerade mellan år 2001 och 
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2012. Studien av Bailey Hill (2001) inkluderades trots sitt tidiga publiceringsår 
eftersom dess resultat var relevant mot syftet.   

 

Litteraturanalys  

Axelssons (2012, ss. 212-214) metod för dataanalys vid litteraturstudier har tillämpats i 
denna studie. Metoden bygger på att gå från helhet till delar till ny helhet, vilket bildar 
resultatet i den färdiga litteraturstudien. Metoden har som syfte att göra resultatet 
begripligt och överskådligt. Författarna läste först igenom artiklarnas resultat grundligt 
både enskilt och tillsammans för att få en överblick av innehållet. Under denna process 
kunde författarna urskilja och stryka under var i texten patientupplevelser angående 
andnöd framkom. Dessa textdelar analyserades av författarna och varje textdel 
tilldelades underteman beroende på innebörd. Alla underteman sammanfördes i ett eget 
dokument för att få en bättre överblick. Utifrån dessa underteman bildades, genom 
diskussion mellan författarna, huvudteman. Författarna har valt att inkludera 
beskrivande citat för att åskådliggöra och förtydliga patienters upplevelser.  
 
 
RESULTAT 

Upplevelsen av andnöd påverkar patienter på en mängd olika sätt. Ett resultat som 
identifierades tidigt under analysen var hur starkt emotionellt påverkade patienter blir på 
grund av sin andnöd. Huvudtemat emotionellt växte fram ur tre underteman; panik och 
ångest, sårbarhet och skam. Existentiella tankar var ett annat huvudtema som uppstod 
från undertemana döden och livet. Inverkan på vardagen blev huvudtema för hur 
andnöden påverkar aktiviteter och socialt liv. Utsatthet är det huvudtema som 
presenteras sist och har subjektiv ensamhet och hjälplöshet som underteman.  
 
 
 

Huvudtema Undertema 

Emotionellt Panik och ångest 
Sårbarhet  
Skam 

Existentiellt Döden 
Livet 

Inverkan på vardagen Aktiviteter 
Socialt 

Utsatthet Subjektiv ensamhet 
Hjälplöshet 
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Emotionellt 

KOL-patienter talar om hur upplevelsen av andnöd är starkt sammankopplad med det 
emotionella. Den emotionella dimensionen av sjukdomen upplevs både i det akuta 
skedet och i det kroniska förloppet. Den ständigt närvarande andöden blir förödande för 
patienters emotionella liv och den emotionella sårbarhet som uppstår påverkar i sin tur 
livet med sjukdomen (Hallas, Howard, Theadom & Wray 2012, ss. 471-474.). Det är 
genom dessa starka emotionella reaktioner som andra kan observera upplevelsen av 
lidande som andnöd ger upphov till (Bailey Hill 2004, s. 765). 
 

Panik och ångest 

Att sätta ord på hur en dyspnéattack upplevs menar många patienter är svårt. Dyspné är 
det mest påtagliga symtomet vid KOL och leder i många fall till panik och ångest 
(Barnett 2004, ss. 809-810). Detta bekräftas av Hallas et al. (2012, s. 471-472) då 
hälften av de patienter som inkluderades i deras studie upplever panik och ångest i 
samband med dyspné. Vidare beskriver de att i dessa perioder av panik går det inte att 
tänka klart och att detta upplevs som en besynnerlig känsla. Även Bailey Hill (2004, s. 
763) beskriver överväldigande panik som det mest påtagliga symptomet i deras 
intervjustudie. Booth, Silvester och Todd (2003, s. 339) visar i sin studie att 
överväldigande känslor av panik, rädsla och ångest upplevs under episoder med andnöd. 
De uttrycker även att det upplever det som att andnöden “terroriserar” dem med panik 

och ångest.  
 
Dyspné tillsammans med panik och ångest blir för många patienter till en ond och 
nedåtgående spiral. Då andningen försämras leder detta till panik och ångest vilket gör 
så att andningen försämras ytterligare. Patienter lever med oro för att andnöd med svåra 
emotionella reaktioner som följd skall uppstå. Denna oro upplevs också ibland kunna 
orsaka att andningen försämras om den tilltar i intensitet (Willgoss et al. 2012, ss. 564-
567). Detta kan sammanlänkas med vad Booth et al. (2003, s. 340) beskriver då en 
patient menar att om du grips av panik blir andnöden värre. Även Bailey Hill (2004, s. 
763) skildrar denna nedåtgående spiral genom att beskriva patienters emotionella 
upplevelse, som ofta yttrar sig i panik och ångest, och som förvärrar dyspnén.  
 
Många patienter upplever att det är viktigt att kontrollera dessa känslor av panik och 
ångest under den akuta andnöden. Detta ses som en möjlighet för de drabbade att 
minska dyspnén (Bailey Hill 2004, s. 763). Barnett (2004, s. 810) och Fraser, Kee och 
Minick (2006, s. 553) beskriver hur patienter försöker kontrollera dessa känslor för att 
minska andnöden. Willgoss et al. (2012, s. 565) bekräftar också patientupplevelser där 
fokus är att kontrollera panik och ångest. Genom att minska panik och ångest försöker 
de intervjuade patienterna motverka den nedåtgående “spiral” som karakteriserar anfall 

av dyspné.  

 

Sårbarhet 

I artikeln skriven av Bailey Hill (2004, s. 764) beskrivs, förutom ångest och oro, även 
andra emotionella reaktioner som potentiellt utlösande faktorer för dyspné. Den 
emotionella reaktionen i samband med dyspné anses därför inte enbart utgöra ett 
symptom. Patienter upplever att emotionella reaktioner ibland utgör själva orsaken för 
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attacker av dyspné. Samma upplevelser av emotioner som utlösande faktorer beskriver 
Willgoss et al. (2012, s. 564). Bailey Hill (2004, s. 764) beskriver sårbarhet som en del 
av livet med KOL och relationen mellan sårbarhet och dyspné upplevs som cirkulär och 
komplex. Oväntad eller överdriven emotionell reaktion i vardagen upplevs som tidiga 
tecken på en eventuellt tilltagande dyspné som i sin tur kan öka de emotionella 
reaktionerna med svårare dyspné som följd. Vid svåra dyspnotiska förhållanden upplevs 
även denna emotionella sårbarhet som ett hinder för att finna lugn och ro. 
Erfarenheterna av tidigare dyspné medför att en sårbarhet uppstår, en oförmåga att 
handskas med vardagliga emotioner utan att drabbas av dyspné. Argumentationer med 
närstående, ilska, frustration eller att vistas bland mycket människor upplevs av 
patienter som exempel på svåra situationer att hantera. Bailey Hill (2004, s. 772) belyser 
att emotionell aktivitet kan framkalla dyspné. Frustration över till synes triviala ting i 
vardagen leder stundtals till att all fysisk aktivitet får avbrytas och stress måste försöka 
minskas för att återhämta andningen. Willgoss et al. (2012, s. 564) skriver om en 
liknande situation när en emotionellt sårbar patient drabbas av svår dyspné orsakad av 
stress som uppkommit när patienten inte hittar sin inhalator. I studierna gjorda av Bailey 
Hill (2004, s. 773) och Hallas et. al (2012, s. 473) upplever patienter att deras förmåga 
att hantera emotionella situationer blivit försvagade av den kroniskt nedsatta 
syresättningen.  

 

Skam 

Känslan av skam eller att vara generad är en vanlig företeelse hos KOL-patienter som 
upplever dyspné. Gysels och Higginson (2007, s. 455) skriver att patienter kännner 
skam vid andnöd inte bara på grund av effekterna som följer av andnöden utan även på 
grund av att sjukdomen ofta uppfattas som självförvållad av omvärlden. Patienter oroar 
sig för hur deras omgivning reagerar på detta. Beskrivningar som undandragande från 
omvärlden är vanligt bland dessa patienter eftersom de många gånger känner skam då 
andnöden smyger sig på bland vänner och bekanta. Det faktum att de är beroende av 
olika apparater för att underlätta andningen, kombinerat med upphostningar av slem, 
förvärrar ofta situationen. Willgoss et al. (2012, s. 567) visar i sin studie hur skammen 
som uppstår vid utförandet av fysiskt ansträngande uppgifter kan leda till att patienter 
undviker att utföra dessa. Cooney, Mee, Casey, Murphy, Kirwan, Nurke, Conway, 
Healy, Mooney och Murphy (2012, s. 990) bekräftar detta genom att beskriva hur 
patienter tar avstånd från andra då symptomen kan uppfattas som stötande. Barnett 
(2004, s. 809) beskriver att patienter undviker att utföra vardagliga sysslor då anhöriga 
är närvarande eftersom de inte vill visa att de inte klarar sig själva. Skammen över den 
försvagade person de upplever sig ha blivit, på grund av dyspnén, styr detta beteende.  

 

Existentiellt 

Då patienter insjuknar i KOL med andnöd som följd uppkommer existentiella tankar 
och funderingar. Första gången en akut exacerbation uppstår leder detta många gånger 
till att patienter börjar reflektera över livet och döden. Döden blir plötsligt verklig 
(Bailey Hill 2001, s. 328). 
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Döden 

Tankar och känslor gällande döden genomsyrar flertalet av de inkluderade artiklarna. 
Barnett (2004, s. 809-810) visar i sin studie att starka upplevelser av känslan att dö 
uppstår vid andnödsattacker. Upplevelser som att varje andetag är det sista, att det känns 
som att dö eller att livet inte längre är hållbart är vanligt förekommande. Även i 
artiklarna skrivna av Fraser, Kee och Minick (2006, s. 554) och Heinzer, Bish och 
Detwiler (2003, s. 96) redogjordes det för patienter som upplever att varje andetag 
känns som det sista vid en andnödsattack.  
 
Patienter upplever en rädsla för döden i samband med att de inte får luft. Bailey Hill 
(2001, s. 325) skriver om patienter som talar om döden och alla har en rädsla för att dö. 
Upplevelsen under akut dyspné domineras även av en känsla av osäkerhet inför vad som 
komma skall. Under andnödsanfallen beskriver patienter rädslan för att inte vakna om 
de skulle tappa medvetandet (Heinzer, Bish & Detwiler 2003, s. 96).  
 
Ibland upplevdes livet så meningslöst i skuggan av andnöden att patienter stundtals har 
en vilja att dö. När styrkan som behövs för att hantera situationen tryter och viljan att 
leva bleknar önskar de sig ibland att livet ska ta slut (Ek & Ternestedt 2008, s. 473). 
Barnett (2004, s. 810) ger ytterligare perspektiv på denna upplevelse och menar att när 
längre perioder av andnöd drabbar patienter uppstår tankar på att ge upp kampen och 
sluta sina liv.   
 

Livet 

Livet anses hos många intervjuade patienter som meningslöst. Dyspnén upplevs 
medföra förödande konsekvenser på de intervjuades liv. Framtiden ser för många 
väldigt mörk ut med tanke på den ständigt försämrade andningen. Elofsson Carling och 
Öhlén (2004, s. 613) menar att patienter inte förväntar sig mycket från livet efter att de 
blivit kroniskt sjuka. De är medvetna om att dyspnén kommer förvärras med tiden och 
att detta inte går att förhindra. Följande skriver även Fraser, Kee och Minick (2006, s. 
554), Gysels och Higginson (2009, s. 558) och Ek och Ternestedt (2008, s. 473) att 
patienter upplever att livet inte längre medför någon större mening på grund av 
andnöden. Dyspnén tvingar patienter att lämna sina tidigare liv fyllda av aktiviteter och 
sociala kontakter för att möta det nya livet där ingen ork längre finns. Detta upplevs 
som ett ovärdigt liv, att bara existera utan mening (Ek & Ternestedt 2008, s. 475). Trots 
dessa tankar om livet beskriver Elofsson Carling och Öhlén (2004, s. 614) att patienter 
som inte ger upp har lättare att finna mening i sitt liv och uppleva god livskvalité.  

 

Inverkan på vardagen  

Dyspné innebär en förändrad vardag för KOL-patienter. Det liv de tidigare har levt går 
inte längre att anamma. Detta visar sig både genom att aktivitetsgraden minskar men 
även ur ett socialt perspektiv då patienter inte längre har samma förutsättningar att 
fungera i samhället.  
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Aktivitet 

Patienter upplever att dyspné har en inskränkande inverkan på deras dagliga 
aktivitetsnivå. Deltagarna i de inkluderade studierna kan ofta inte utföra enkla 
aktiviteter och uppgifter som de tidigare tagit för givet. Enkla uppgifter som att knyta 
skorna, ta sig från ett rum till ett annat eller bara resa sig upp ur sängen på morgonen 
kan resultera i svår andnöd. Att utföra sådana vardagliga aktiviteter upplevs också 
mycket tidsödande då de regelbundet tvingas vila för att finna andan igen (Barnett 2004, 
s. 809; Elofsson Carling & Öhlén 2004, s. 613; Fraser, Kee & Minick 2006, s. 554; 
Cooney et al. 2012, s. 990 & Booth, Silvester & Todd 2003, s.340 ). I studien gjord av 
Hallas et al. (2012, s. 472) talar en kvinna om hur praktiskt taget hela hennes förmåga 
till att utföra aktiviteter har försvunnit på grund av sjukdomen. Hon brukade tidigare 
dansa, sjunga och utöva sport men inget av detta kan hon göra i dag då andnöden blir 
för svår. Hon kan inte ens ta ett bad på egen hand längre.  
 
Det upplevda obehaget i samband med andnöd gör att många intervjuade patienter, 
ibland oavsiktligt, undviker aktiviteter som är påfrestande. Likt ett akut andnödsanfall 
upplevs den kroniska andnöden som en ond nedåtgående spiral. Reducerad 
aktivitetsgrad i vardagen leder till försämrad styrka och kondition. Denna försvagning 
upplevs av patienter som tilltagande trötthet och generellt försämrad andning. Vidare 
leder detta till försämrat självförtroende med ytterligare minskad aktivitet i vardagen 
som följd (Barnett 2004, s. 809; Willgoss et al. 2012, ss. 565-566 & Cooney et al. 2012, 
ss. 990-991). Funktionsnedsättningen gör att patienter med svår andnöd tvingas stanna 
kvar i hemmet för att spara den trytande energin till de viktigaste vardagliga 
aktiviteterna (Barnett 2004, s. 809). Rädslan för att bli dyspnotisk sänker långsamt den 
fysiska kapaciteten och det byggs upp ett hinder för att leva ett normalt liv (Willgoss et 
al. 2012, s. 566).  

 

Socialt 

Parallellt med det kroppsliga förfallet och minskad kapacitet att hålla sig aktiv upplever 
patienter att andnöd begränsar deras sociala funktion. Andnöd utgör ett hinder för att 
umgås med människor. Svårigheter att uppehålla relationer och att ta sig ut ur sina 
boenden för att träffa andra människor leder till att de upplever sig isolerade av sin 
andnöd (Elofsson Carling & Öhlén 2004, s. 614; Fraser, Kee & Minick 2006, s. 554; Ek 
& Ternestedt 2008, s. 473; Gysels & Higginson 2007, s. 455; Willgoss et al. 2012, s. 
567; Cooney et al. 2012, s. 991 & Booth, Silvester & Todd 2003, s. 340). Cooney et al. 
(2012, s. 991) skriver ytterligare om hur en kvinna upplever att hennes funktion som fru 
och mamma försvunnit sedan sjukdomen. Hon kan inte längre ha en normal sexuell 
relation då andnöden oftast utgör ett hinder. Vidare kan hon inte heller promenera eller 
leka med sina barn. Dyspnén är oförutsägbar och hämmar planering av aktiviteter. 
 Graden av dyspné varierar från dag till dag med förmågan att kasta omkull eventuella 
planer (Barnett 2004, s. 810). 
 
Det framkommer, trots de stora inskränkningar som sjukdomen medför på vardagen, att 
vissa patienter upplever sig ha en god livskvalitet. Det är ofta närstående och familj som 
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ger livet mening, glädje och en känsla av tillhörighet (Ek & Ternestedt 2008, s. 473 & 
Barnett 2004, s. 809). 

 

Utsatthet 

Patienter med diagnosen KOL upplever sig ständigt vara i en utsatt situation på grund 
av andnöd. Svårigheter att uttrycka sin känsla av andnöd blir många gånger ett problem 
för patienter (Hallas et al. 2012, s. 473). Detta i kombination med att de är beroende av 
andra människor och medicinska åtgärder gör att de har en känsla av utsatthet (Ek & 
Ternestedt 2008, s. 473). 

 

Subjektiv ensamhet 

För många vårdtagare är det svårt att beskriva upplevelsen av andnöd. Känslan av att 
inte få luft kan liknas vid en trädgårdsslang som slagit knut (Barnett 2004, ss. 809-810). 
De patienter som tvivlar på att familj och vänner förstår de utmaningar som andnöd för 
med sig upplever en form av subjektiv ensamhet vilket påverkar deras förmåga att klara 
av sin situation på ett adekvat sätt. Det är en upplevelse av att vara själv i sin situation, 
att ingen annan förstår hur det känns att inte få luft. Närstående anses ibland vara svåra 
att hantera för patienter med andnöd då allt fokus ligger på att finna lugn och 
återhämtning. En patient menar att närstående gör mer skada än nytta när de, trots sin 
oförmåga att sätta sig in i situationen, försöker hjälpa till. De kommer aldrig att kunna 
förstå (Hallas et al. 2012, s. 473). Detta bekräftar Fraser, Kee och Minick (2006, s. 553) 
när de skriver om att det är svårt för andra att förstå om de inte själva har någon 
erfarenhet av dyspné. Anhöriga med dålig förståelse för dyspné upplevdes ofta förvärra 
tillståndet genom sina försök att hjälpa.  
 
Vårdpersonal upplevdes ha dålig förståelse för hur det är att leva med andnöd. Vårdares 
förmåga att hantera de symptom som uppstår vid andnöd skiljer sig mellan olika 
specialiteter. Patienter har även problem att lyckas uppmärksamma och förmedla sina 
svårigheter med andningen (Booth, Silvester & Todd 2003, s. 340). Heinzer, Bish och 
Detwiler (2003, s. 97) beskriver vad patienter upplever förvärra tillståndet vid andnöd 
och många gånger handlar det om att det finns liten förståelse för den obehagliga 
situation som de befinner sig i. Att de tvingas att prata, inte får ro för att vila, inte blir 
hörda eller sedda och att de blir stressade var uttryck som betonades.  

 

Hjälplöshet 

Upplevelsen av sin kropps försvagning till följd av kronisk andnöd gör intervjuade 
patienter medvetna om sin beroendeställning till andra människor och till medicinska 
hjälpmedel. Vetskapen om sjukdomens degenerativa progression medför även att 
patienter är medvetna om att dessa behov kommer växa sig ännu större i framtiden (Ek 
& Ternestedt 2008, s. 473). Flertalet patienter talar om att de är oförmögna att klara av 
situationer med svår andnöd på egen hand (Fraser, Kee & Minick 2006, s. 554; Bailey 
Hill 2001, s. 330 & Ek & Ternestedt 2008, s. 473). De upplever vikten av att någon 
finns vid deras sida som kan tillgodose deras behov. Patienter upplever trygghet när 
någon är i rummet som tar sig tid att försöka underlätta andningsarbetet och som är 
villig att sätta sig in i deras jobbiga situation. Behovet av hjälp från andra stillas genom 
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närhet av familj och professionella och förvärras av att lämnas ensam med sin andnöd 
(Heinzer, Bish & Detwiler 2003, ss. 96-97). Patienter upplever sig beroende av att andra 
kan bedöma och bilda sig en förståelse för hur svår situationen är. Därefter även kunna 
sätta in adekvata åtgärder för att underlätta andning och erbjuda stöttning (Fraser, Kee 
& Minick 2006, s. 554). Bailey Hill (2001, s. 327) bekräftar denna upplevda oförmåga 
att klara det akuta skedet. Patienter berättar här att de upplever sig räddade av vårdarnas 
omvårdnad och medicinska insatser.  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Sökorden formulerades med stöd av bibliotekarier under litteratursökningen och 
författarna anser att detta minskat chansen att relevanta sökord missats. Mest tid till 
litteratursökning har ägnats i databaserna Cinahl och Scopus då dessa ansetts vara mer 
lättarbetade av författarna. I efterhand kan tänkas att det ägnats för lite tid till 
litteratursökning i databasen PubMed och det kan ha missats viktiga artiklar med 
relevans för denna litteraturstudies resultat.  
 
Inklusionskriterierna saknar avgränsning gällande ålder, eventuell rökhistorik eller 
sjukdomsduration hos intervjuade patienter. Artiklarna har därför stor variation gällande 
dessa tre aspekter. De upplevelser som belyses i resultatet måste därför ses utan hänsyn 
till ålder, rökning och sjukdomsduration. I framtida studier kommer författarna lägga 
större vikt vid formulering av exlusionskriterier. I denna studie har dessa under arbetets 
gång varit relativt vaga vilket resulterat i en mindre strukturerad och effektiv 
litteratursökning.  
 
Temat “inverkan på vardagen” diskuterades länge av författarna. Många av de artiklar 
som författarna grundat studien på har haft bredare fokus än på upplevelsen av dyspné. I 
dessa artiklar har livet med KOL, och hur detta upplevs, varit det man haft för avsikt att 
undersöka. Malnutrition, trötthet, sömnproblematik, svaghet och depressioner är några 
av de andra symptom som går hand i hand med dyspné och som inverkar på vardagens 
aktiviteter och sociala liv. Det gör att dessa artiklar inte enbart behandlat upplevelsen av 
dyspné. Författarna har till viss del fått bortse från resultat rörande andra symptom och 
följder av KOL då detta inte varit vår avsikt att belysa.  
 
Litteraturstudien genomfördes för att studera tidigare utförda intervjustudier om KOL-
patienters upplevelser av dyspné. Genom att basera resultatet på dessa tidigare utförda 
intervjustudier har författarna kunnat belysa ett större antal människors, från olika 
länder, upplevelser jämfört med om författarna utfört en empirisk intervjustudie. Val av 
metod har även anpassats för den tidsram som författarna jobbat inom. Det finns inte 
mycket tidigare kvalitativ forskning utförd med enbart fokus på den subjektiva aspekten 
av dyspné. Det saknas även svensk forskning på detta område. En intervjustudie med 
syfte att belysa kroniskt obstruktivt lungsjuka patienters upplevelse av andnöd hade 
kunnat bidra med ny kunskap till detta forskningsfält.  
 
Artiklarna skriven av Bailey Hill (2004) och Bailey Hill (2001) har inte bara ett 
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patientperspektiv utan riktar sig även mot anhöriga och sjuksköterskor. Även om detta 
går under författarnas exklusionskriterier ansågs artiklarna bra då det noga står beskrivet 
i texten om det är patienter, anhöriga eller sjuksköterskor som uttalat sig. Bailey Hills 
(2001) artikel är över tio år gammal vilket stred mot inklusionskriterierna. Författarna 
valde att inkludera denna eftersom upplevelsen av andnöd antas vara den samma även 
om artikeln bygger på upplevelser som är över tio år gamla.  
 
Artikeln skriven av Hallas et al. (2007) fokuserar inte enbart på patienter 
diagnostiserade med KOL. Urvalet består utöver patienter med KOL även av lung- och 
hjärtsjuka patienter. Även Booth, Silvester och Todd (2003) har ett avvikande urval då 
patienter med lungcancer inkluderas. Dock inkluderar författarna dessa artiklar då det 
tydligt framkommer vilken patient som uttrycker vad och vilken bakomliggande 
sjukdom som orsakat andnöden. I många artiklar finns inte eventuell samsjuklighet med 
KOL beskriven. Det går inte att utesluta att andra sjukdomar än KOL har påverkan på 
andning och därmed resultatet. 
 
Artiklarnas ursprung är från flera olika länder; Storbrittanien, Sverige, USA, Spanien, 
Nya Zeeland, Kanada och Irland. Författarna diskuterade huruvida upplevelserna av 
dyspné skiljer sig åt internationellt och kulturellt. I denna litteraturstudie har inte hänsyn 
tagits till patienters kulturella ursprung då författarna tror att detta spelar liten eller 
ingen roll för studiens validitet. 
 
Tidigt under skrivandeprocessen diskuterades huruvida syftet skulle fokusera på akut 
dyspné. En övergripande litteratursökning gjordes och det konstaterades att utbudet av 
artiklar var bristfälligt. Syftet blev därmed att belysa upplevelsen av andnöd både som 
kronisk och akut. 
 

Resultatdiskussion 

Den förförståelse som författarna fått genom tidigare arbete inom vården, under 
utbildningen och i mötet med patienter med KOL kan ha påverkat resultatet. Under 
litteraturanalys och resultatdel diskuterade författarna om det oavsiktligt bortsetts från 
relevant data. Författarna kan inte utesluta att förförståelsen har påverkat resultatet men 
genom kritisk reflektion under processens gång har detta försökt minimeras.  
 
En möjlig svaghet med denna studie kan ligga i själva andnödens natur. Andnöd kan 
vara både kronisk och akut och varierar i intensitet. I och med detta varierar upplevelsen 
av andnöd beroende på vilket stadie den är i. Hur svår patienters andnöd var då 
intervjuerna ägde rum har antagligen påverkat hur patienter svarade i denna stund och 
därmed påverkat författarnas resultat. Det är därför viktigt att ha i åtanke att författarnas 
resultat grundar sig på intervjuade patienter som inte bara upplever akut dyspné utan 
även en mer kronisk långvarig andnöd. 
Det diskuterades under arbetets gång huruvida upplevelsen av andnöd påverkas då 
patienter varit sjuka i KOL under en längre tid. Författarna ställde sig frågan om 
kroniker med lång erfarenhet av andnöd utvecklat bättre förutsättningar att mentalt 
hantera en exacerbation och därmed upplever andnöd annorlunda. De patienter som 
beskriver sina upplevelser av andnöd är äldre vuxna med varierande genes till KOL med 
olika lång sjukdomsduration vilket kan ha påverkat denna studies resultat. 
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Författarna har valt att inte diskutera resultatdelen angående liv och död eftersom 
författarna har valt att diskutera mer framstående och oväntade resultat.  
 

Panik och ångest 

Den emotionella dimensionen av hur andnöd upplevs genomsyrar resultatet. Panik och 
ångest är de symptom som beskrivs som mest påtagliga och obehagliga som följd av 
andnöd. Dessa starka upplevelser skapar ett stort lidande i det akuta skedet men också 
under det långa kroniska förloppet av KOL. Författarna anser att denna emotionella 
aspekt är viktig för sjuksköterskor att ta hänsyn till i utformandet av omvårdnaden. För 
detta krävs att sjuksköterskor använder sig av ett helhetsperspektiv i mötet med dessa 
patienter. Andnöden måste behandlas med adekvata omvårdnads- och medicinska 
åtgärder likväl måste panik och oro uppmärksammas och tas hänsyn till. Behovet av 
trygghet under andnöd måste tillgodoses av sjuksköterskor enligt hälso- och 
sjukvårdslagen § 2a. Författarna anser att det således är sjuksköterskors skyldighet att 
omvårdnaden är utformad så att panik och ångest lindras. Stryhn (2007, s. 42) menar att 
trygghet är kopplat till både yttre och inre faror. Tryggheten upplevs subjektivt och i 
relation till andra människor i omgivningen. Tryggheten är ett livsvärde som är en 
viktig och grundläggande del i vad som gör livet värt att leva. Därmed är det viktigt att 
den etiskt medvetna sjuksköterskan främjar patienters trygghet i situationer av andnöd 
för att få ett bättre vårdresultat.   
 
Resultatet visar att patienter i samband med andnöd upplever att panik och ångest leder 
vidare till ytterligare andnöd. Denna effekt liknas vid en nedåtgående spiral av de som 
upplevt sådana situationer. Lindras panik och ångest kan denna spiral brytas och 
andnöden minskas. Författarna anser att omvårdnaden vid andnöd till stor del bör syfta 
till att minska dessa obehagliga känslor. Erfarenheter av tidigare situationer av andnöd 
kan resultera i en oro inför återfall. Oron riskerar att orsaka försämrad andning. Även i 
denna situation skulle sjuksköterskor, genom lyhördhet och god omvårdnad, kunna 
hindra orosinducerad andnöd. Patienter som upplever andnöd menar att de själva 
försöker finna lugn och på detta sätt minska andnöden. Har sjuksköterskor denna 
kunskap och lyhördhet kan de underlätta och stödja patienten att finna detta lugn.   

 

Sårbarhet 

Utöver känslor som panik och ångest upplever patienter även att andra känslor på 
liknande sätt kan utgöra en faktor till andnöd. Den starka kopplingen mellan andning 
och sinnesstämning gör patienter med KOL sårbara för emotionella reaktioner. Att inte 
kunna hantera känslor som ilska, sorg och frustration på grund av rädslan för att detta 
skall utlösa ett anfall av dyspné medför en inskränkning av patienters känsloliv. 
Ansträngningen som kommer med starka känslor blir för svår att hantera och det skapas 
en rädsla för att uttrycka känslor. Detta anser författarna vara ett av de mer oväntade 
resultaten i studien. Att patienters liv påverkas negativt av KOL är föga förvånande men 
att inte kunna leva ett normalt emotionellt liv på grund av andnöd är överraskade. 
Denna oförmåga att kunna leva ut sina emotionella behov borde uppmärksammas mer 
då det visar sig vara ett stort lidande.  
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Människan ses som en mångdimensionell enhet bestående av kropp, själ och ande. 
Människan har en plats i omvärlden och kan inte förstås utan sin omvärld. Själen ses 
inom vårdvetenskap bland annat som människans kognitiva och affektiva förmågor 
(Wiklund 2003, ss. 46-47). Dyspnés inkränkande konsekvens på människans känsloliv 
kan ses som ett livslidande. Att inte kunna leva ut sitt emotionella liv så som författarna 
funnit i resultatet kan ses som ett livslidande på vardandets nivå som leder till en 
emotionell avskurenhet från patienters egna känsloliv men även från känslomässig 
interaktion till omvärlden (Wiklund 2003, ss. 100, 108-109). Denna följd av livet med 
kronisk andnöd anser författarna hamna i skuggan av andra symptom som fysisk 
försvagning och påverkan på aktiviteter i det dagliga livet. För att följa en holistisk syn 
på vårdandet är det viktigt att alla delar av den sjuka människan tas hänsyn till. 

 

Skam 

Denna studie syftar inte till att undersöka upplevelsen av andnöd kopplad till rökning. 
Dock är rökningens stigmatisering är en stor del av livet med KOL och det är främst 
rökning som orsakat andnöd hos studiernas patienter. Skam över att röka och skam över 
att vara sjuk med svår dyspné går hand i hand och rökningens stigmatisering har 
säkerligen färgat av sig i denna studie.  
 
Andnöd på grund av KOL-sjukdom innebär en stark stigmatisering för många patienter. 
Resultatet visar tydligt att patienter ofta känner skam på grund av sin andnöd och de 
begränsningar som den för med sig. Detta kan bli till ett stort problem då patienter drar 
sig för att söka vård på grund av att de anser att deras sjukdom är självförvållad. Den 
uteblivna sjukvården kan göra att sjukdomen progredierar snabbare. Författarna tror det 
är viktigt att bryta detta mönster av stigmatisering som är till följd av att sjukdomen ofta 
anses vara självförvållad. Det är viktigt att påpeka att många av de vanligaste 
folksjukdomarna även kan förknippas med livsstilsval som till exempel kost och 
motion. Halding, Heggdal och Wahl (2008, s. 106) menar att patienters upplevelser av 
att leva med andnöd vid KOL-sjukdom kan beskrivas som att leva i exil i ett land av 
hälsa vilket stämmer väl överens med resultatet i denna studie.  
 
Enligt resultatet blir konsekvenser för patienter med andnöd att de inte längre vill visa 
upp den försvagade person andnöd format dem till. Författarna anser att skammen hör 
ihop med den kroppsliga försämring som sjuka patienter genomgår. Sjukdomen medför 
en personlighetsförändring, det man tidigare klarade av kan nu vara helt omöjligt att 
utföra. Kroppen har inte längre samma ork, styrka eller kondition. Att förknippas med 
att vara försvagad gör att dessa patienter inte känner värdighet över livet som det blivit. 

 

Subjektiv ensamhet 

Andnöd anses som svår att förklara för andra. Situationer präglade av andnöd upplevs 
av patienter därför ofta som en kamp som utkämpas på egen hand. Bristen på förståelse 
låg till grund för många av de situationer där patienter inte var nöjda med vården. 
Anhöriga och sjuksköterskor i omgivningen ansågs ibland bara förvärra situationen när 
de oförstående försökte hjälpa till. Dock upplevde patienter att situationer av andnöd 
underlättas när sjuksköterskor tog tid att sätta sig in i deras subjektiva ensamhet för att 
bättre kunna anpassa omvårdnadsåtgärder. Svårigheten och komplexiteten i vården av 
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KOL-patienter blir tydligt i och med detta resultat. Författarna anser att omvårdnaden 
under andnödsanfall är svår att som sjuksköterska kunna anpassa till patienters 
individuella behov då de har så svårt att uttrycka hur de upplever situationen. Det krävs 
att sjuksköterskor har kunskap om hur andnöd upplevs och att kunna läsa av de 
individuella skillnaderna. Goodridge et al. (2008, s. 165) skriver att sjukvårdspersonal 
upplever det svårt att hitta adekvata metoder att hantera andnöd vilket resulterar i att en 
känsla av hjälplöshet kan infinna sig.  

 

Hjälplöshet 

Resultatet visar att patienter känner hjälplöshet i samband med andnöd. Vårdtagarna 
behöver många gånger hjälp av såväl sjukvårdare, medicinsk utrustning och närstående. 
Författarna anser att ta sig tid till denna patientgrupp är av yttersta vikt för 
sjuksköterskor. Den upplevda hjälplöshet, när andnöden inte går att hantera på egen 
hand, behöver tillgodoses. Som resultatet pekar på är det viktigt att finnas vid sidan av 
patienter med dyspné för att skapa en trygghet och inte enbart utföra medicinska 
åtgärder. Återigen betonar författarna vikten av att se till hela patientens situation.  

 

Inverkan på vardagen - aktivitet och socialt  

Som resultatet visar har kroniskt obstruktiv lungsjukdom en negativ påverkan på 
vardagslivet genom att patienter talar om andnödens funktionsnedsättande effekter. Hu 
och Meek (2005, ss. 419-420) påvisar i sin kvantitativa studie att andnöd är en starkt 
bidragande effekt till en försämrad vardag. Vad författarna anser är intressant att notera 
i deras studie är att även negativa känslomässiga drag har en direkt påverkan på 
vardagslivet och andnöden. Detta stämmer överens med denna studies resultat eftersom 
andnöd har en stor inverkan på det emotionella livet vilket i sig påverkar vardagslivet.  
 
Resultatet visar även att rädslan för att drabbas av dyspné spelar stor roll vid denna 
successiva funktionsnedsättning. Genom information skulle patienter bli medvetna om 
att den långsamma försämringen går att motarbeta genom att inte alltför lätt välja bort 
ansträngande uppgifter. I studien utförd av Probst, Kovelis, Hernandes, Camillo, 
Cavalheri och Pitta (2011, s. 1806) påvisas samband mellan låg- och 
högintesitetsträning, det vill säga ökad aktivitetsgrad, och förbättrad funktionalitet, 
dyspné och upplevd livskvalitet hos de deltagande patienterna med KOL. Därav vikten 
av att göra patienter medvetna om att viss aktivitet i vardagen är bra för 
sjukdomsförloppet.  
 
Trots den svåra situation andnöd för med sig visar resultatet att vissa patienter upplever 
sig ha en god livskvalité. Wiklund (2003, ss. 80-81) menar att även om det finns 
objektiva tecken på ohälsa kan människan uppleva ett välbefinnande. Författarna tycker 
det är intressant att se att även om denna studie främst lyfter fram negativa aspekter av 
andnöd kan patienter fortfarande leva ett bra liv.  
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SLUTSATS 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att KOL-patienter upplever att långvarig andnöd 
medför stor negativ inverkan på livet. Det sociala och aktiva livet begränsas då 
patienters funktionella kapacitet försämras. I samband med akuta anfall av dyspné 
upplever patienter starka emotionella och existentiella känslor. Upplevelserna 
karaktäriseras av panik och ångest och erfarenheterna av akuta anfall skapar en 
bestående sårbarhet. Andnöden leder till att patienter börjar reflektera över liv och död. 
Patienter som är oförmögna att klara av svår andnöd på egen hand upplever hjälplöshet 
som kan lindras genom närvaro av sjuksköterskor. Denna studie visar att patienter har 
svårt att uttrycka hur andnöd upplevs vilket medför att sjuksköterskor behöver ta sig tid 
att sätta sig in i patienters subjektiva upplevelser och på så sätt lindra lidande. 
Omvårdnaden skall utformas efter patienters subjektiva behov. 
 
 

Implikationer för vården 

 Den långsamma försämringen av andningen gör att patienter, ofta omedvetet, väljer 
bort ansträngande uppgifter. Författarna anser att hälso- och sjukvården borde 
informera diagnostiserade patienter om denna process som ofta är osynlig för de 
drabbade. 

 Sjuksköterskor bör främja patienters trygghet i situationer av andnöd då denna 
obehagliga upplevelse framkallar stark panik och ångest.  

 Sjuksköterskor bör ha förståelse för patienters egna strategier för att finna lugn och 
därmed minska andnöd och anpassa vården utefter detta.  



 18 

REFERENSER 

 
Abernethy, P.A., Uronis, E.H., Wheeler, L.J & Currow, C.D. (2009). Management of 
dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease, Wiener medizinische 

Wochenschrift, 159(23-24), ss. 587-588. 
 
Bailey, P. (2001), 'Death stories: acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary 
disease', Qualitative Health Research, 11( 3), ss. 327-330.  
 
Bailey, P. (2004), 'The dyspnea-anxiety-dyspnea cycle--COPD patients' stories of 
breathlessness: "It's scary/when you can't breathe"', Qualitative Health Research, 14(6), 
ss. 763-765, 772-773.  
 
Barnett, M. (2005), 'Chronic obstructive pulmonary disease: a phenomenological study 
of patients' experiences', Journal Of Clinical Nursing, 14(7), ss. 809-810.  
 
Blinderman, C., Homel, P., Billings, J., Tennstedt, S & Portenoy, R. (2009). Symptom 
distress and quality of life in patients with advanced chronic obstructive pulmonary 
disease. Journal Of Pain & Symptom Management, 38(1), ss. 115-123.  
 
Booth, S., Silvester, S & Todd, C. (2003), Breathlessness in cancer and chronic 
obstructive pulmonary disease: using a qualitative approach to describe the experience 
of patients and carers, Palliative and Supportive Care, 1(1), ss. 339-340.  
 
Braun, C.A. & Anderson, C.M. (red.) (2012). Patofysiologi: om hur förändringar i 

kroppens funktioner påverkar vår hälsa. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 342-345.  
 
Chitkara, R & Hurst, J.R. (2012), Chronic obstructive pulmonary disease: aetiology, 
pathology, physiology and outcome. Medicine, 40(5), ss. 257-261. 
 
Cooney, A., Mee, L., Casey, D., Murphy, K., Kirwan, C., Burke, E., Conway, Y., 
Healy, D., Mooney, B., & Murphy, J. (2013), 'Life with chronic obstructive pulmonary 
disease: striving for 'controlled co-existence'', Journal Of Clinical Nursing, 22(7/8), ss. 
990-991.  
 
Dossey, B.M. (red.) (1995). Holistic nursing: a handbook for practice. 2. ed. 
Gaithersburg, Md.: Aspen Publishers, ss. 6-9. 
 
Ek, K., & Ternestedt, B. (2008), 'Living with chronic obstructive pulmonary disease at 
the end of life: a phenomenological study', Journal Of Advanced Nursing, 62(4), ss. 
473-475.  
 
Elofson, C. & Öhlén, J. (2004), 'Meanings of being old and living with chronic 
obstructive pulmonary disease', Palliative Medicine, 18(7), ss. 613-614.  
 
Eriksson, K. (2001). Den lidande människan. 1. uppl. Stockholm: Liber, ss. 38-64. 

http://link.springer.com.lib.costello.pub.hb.se/search?facet-author=%22Hope+E.+Uronis%22
http://link.springer.com.lib.costello.pub.hb.se/search?facet-author=%22David+C.+Currow%22
http://www.scopus.com.lib.costello.pub.hb.se/authid/detail.url?authorId=23026552400&amp;eid=2-s2.0-33646006132
http://www.scopus.com.lib.costello.pub.hb.se/authid/detail.url?authorId=7102091083&amp;eid=2-s2.0-33646006132


 19 

 
Eriksson, K. (1989). Hälsans idé. 2. uppl. Stockholm: Almqvist & Wiksell 26-29 
 
Fraser, D., Kee, C., & Minick, P. (2006), 'Living with chronic obstructive pulmonary 
disease: insiders' perspectives', Journal Of Advanced Nursing, 55(5) ss. 553-554.  
 
Goodridge, D., Duggleby, W., Gjevre, J. & Rennie, D. (2008), Caring for critically ill 
patients with advanced COPD at the end of life: A qualitative study", Intensive & 

Critical Care Nursing, 24(3), ss. 162-170.  
 
Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom 

hälso- och sjukvård. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 203-219.  
 
Gysels, M. & Higginson, I. (2008), 'Access to services for patients with chronic 
obstructive pulmonary disease: the invisibility of breathlessness', Journal Of Pain & 

Symptom Management, 36(5), s. 455. 
 
Gysels, M. & Higginson, I. (2010), 'The experience of breathlessness: the social course 
of chronic obstructive pulmonary disease', Journal Of Pain & Symptom Management, 
39( 3), ss. 558. 
 
Halding, A., Heggdal, K. & Wahl, A. (2011), 'Experiences of self-blame and 
stigmatisation for self-infliction among individuals living with COPD',Scandinavian 

Journal Of Caring Sciences, 25(1), ss. 100-107. 
 
Hallas, C., Howard, C., Theadom, A. & Wray, J. (2012), 'Negative beliefs about 
breathlessness increases panic for patients with chronic respiratory disease', Psychology, 

Health & Medicine, 17(4), ss. 471-474. 
 
Heinzer, M., Bish, C., & Detwiler, R. (2003), 'Acute dyspnea as perceived by patients 
with chronic obstructive pulmonary disease', Clinical Nursing Research, 12(1), ss. 96-
97. 
 
Hu, J, & Meek, P. (2005). Health-related quality of life in individuals with chronic 
obstructive pulmonary disease, Heart & Lung, 34(6), ss. 415-422. 
 
Hälso- och sjukvårdslagen 2 a §. 
 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. (2007). Stockholm: Svensk sjuksköterskefören. 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.swenurse.se/pagefiles/2582/ssf%20etisk%20kod%20t%20webb2.pdf 
 
Larsson, K. (2011). KOL: det går att behandla. Stockholm: Karolinska Institutet 
University Press, ss. 24-25. 
 
Lundbäck, Larsson (2006) Naturalförlopp vid KOL. I Larsson (red.) (2006). KOL: 

kroniskt obstruktiv lungsjukdom. 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. ss, 36-
37 



 20 

 
Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom – 

KOL. http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-

sjukvard/behandlingsrekommendationer/KOL_rek_webb.pdf [2013-04-10] 
 
Probst, V., Kovelis, D., Hernandes, N., Camillo, C., Cavalheri, V, & Pitta, F. (2011). 
Effects of 2 Exercise Training Programs on Physical Activity in Daily Life in Patients 
With COPD, Respiratory Care, 56(11) ss. 1799-1807 
 
Socialstyrelsen. Dödsorsaker 2011. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19001/2013-2-30.pdf 
[2013-04-09] 
 
Socialstyrelsen. Sjukdomar i sluten vård 1987-2011. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18860/2012-10-18.pdf 
[2013-04-04] 
 
Soysa, S., McKeough, Z., Spencer, L., & Alison, J. (2012). Effects of maintenance 
programs on exercise capacity and quality of life in chronic obstructive pulmonary 
disease, Physical Therapy Reviews, 17(5) ss. 335-345 
 
Stryhn, H. (2007). Etik och omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. s, 42. 
 
Willgoss, T. G., Yohannes, A. M., Goldbart, J. & Fatoye, F. (2012). “Everything was 

spiraling out of control”: Experiences of anxiety in people with chronic obstructive 

pulmonary disease, Heart & Lung, 41(6), ss. 564-567.  
 
World Health Organization. 
http://www.who.int/gard/news_events/World_Health_Statistics_2008/en/ [2013-04-07] 
 
World Health Organization. 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/index.html [2013-04-09] 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/KOL_rek_webb.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/KOL_rek_webb.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19001/2013-2-30.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18860/2012-10-18.pdf
http://www.who.int/gard/news_events/World_Health_Statistics_2008/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/index.html


 21 

 
BILAGA 1 

 
 
Studie Syfte Metod Urval Resultat 

Titel: Chronic 
obstructive 
pulmonary disease: 
a 
phenomenological 
study of patients’ 
experiences. 
Författare: Barnett, 
M. 
Tidskrift: Journal 
of Clinical Nursing 
Årtal: 2004 
Land: 
Storbirtannien 

Syftet med studien 
var att undersöka 
erfarenheter av att 
leva med KOL och att 
beskriva patienters 
subjektiva upplevelse. 
 
 
 

Ostrukturerade 
intervjuer med en 
fenomenologisk 
ansats som 
gjordes i 
deltagarnas hem.  
Dataanalysen 
grundades på en 
struktur av 
Diekelmann et al. 

16 deltagare valdes ut, 
varav tio deltog, från 
en “chest clinic 
caseload” som alla 
hade måttlig till 
allvarlig KOL utan 
andra bakomliggande 
sjukdomar.  

Resultatet visar att 
effekter av KOL är 
betydande. Både fysiskt, 
psykiskt och socialt. 
För merparten av 
deltagarna var andnöd 
det jobbigaste symtomet.  

Titel: Meanings of 
being old and living 
with chrinic 
obstructive 
pulmonary disease. 
Författare:  
Elofsson, L. C. & 
 Öhlén. J.  
Tidskrift: Palliative 
Medicine. 
Årtal: 2004.  
Land: Sverige.  

Syftet med denna 
studie var att 
frambringa djupare 
förståelse för den 
livserfarenhet som 
äldre personer med 
svår kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom har. 
Som även är i behov 
av daglig vård.  

Semistrukturerade 
intervjuer som 
analyserast med 
en 
fenomenologisk- 
hermeneutisk 
ansats.  

Sex patienter boende i 
västra Sverige som 
uppfyllde kriterierna: 
*Diagnostiserad med 
KOL.  
*65 år eller äldre. 
*Boende på 
ålderdomshem/ 
brukare av 
hemsjukvård. 
*Svensktalande 
*Förmåga att kunna 
delta i konversationer 
angående deras 
upplevelser och 
erfarenheter. 

Deltagarna beskrev livet 
med KOL som svårt - 
men dom kände alla 
behov av att fortsätta 
kämpa.  
Deltagarna upplevde 
ensamhet, meningslöshet 
och att inte höra hemma 
någonstans.  
Nära relationer och 
aktiviteter i vardagen var 
det som lindrade och gav 
mening.  

Titel: Living with 
chronic obstructive 
pulmonary disease: 
insiders’ 
perspectives. 
Författare: Fraser, 
D. D., Kee, C. C & 
Minick, P. 
Tidskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing. 
Årtal: 2006 
Land: USA 

Syftet med studien 
var att undersöka 
äldre vuxnas 
upplevelse av KOL. 
Detta för att få en 
uppfattning om hur 
sjukdomen har 
påverkat dem och hur 
dem har lärt sig leva 
med den.  
 

Strukturerade 
intervjuer med en 
fenomenologisk-
hermeneutisk 
ansats.  
Dataanalysen 
gjordes med hjälp 
av de sju steg som 
beskrivs i Colaizzis 
(1978) metod. 

Tio deltagare valdes ut 
som uppfyllde 
kriterierna: 
* Svår KOL 
* 55 år eller äldre 
* Bor hemma 
* Engelsktalande 
Exklusionskriterier: 
* Kognitiv nedsättning 
såsom demens.  

Deltagarna gav levande 
beskrivningar om deras 
liv med KOL. Hantera 
dyspné var väsentliga för 
deltagarna.  
Tre teman: “Knowing 
what works”, “hanging 
on...Barely” och “Losing 
control-gaining control.” 
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Titel: The 
experience of 
breathlessness: the 
social course of 
chrinic obstructive 
pulmonary disease.  
Författare: Gysels, 
M. & Higginson, I. 
J.  
Tidskrift: Journal 
of pain and 
symptom 
management. 
Årtal: 2010 
Land: 
Storbrittanien & 
Spanien.  

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka hur 
upplevelsen av 
andnöd, på grund av 
KOL, påverkar 
patienters syn på sin 
sista tiden i livet och 
på sin livskvalitet.  

Semistrukturerade 
intervjuer 
analyserades med 
narrativ metod.  

18 deltagare som 
uppfyllde kriterierna: 
*Andnöd till följd av 
KOL. 
*Förmåga och vilja att 
kunna berätta om sin 
situation.  

Fem teman identifierades 
i intervjuerna. Dessa 
handlade om hur 
andnöden debuterade, 
om insikten i att det är 
något fel med hälsan. 
Patienternas frekventa 
kontakt med hälso- och 
sjukvården. 
Upplevelserna av 
begränsningen som 
andnöden för med sig. 
Tillbakablickar i det 
förflutna med fokus på allt 
jobbigt som dom tvingats 
gå igenom.  

Titel: Acute 
dyspnea perceived 
by patients with 
chronic obstructive 
pulmonary disease.  
Författare: 
Heinzer, M.M., 
Bish, C. & Detwiler, 
R. 
Tidskrift: Clinical 
Nursing research. 
Årtal: 2003.  
Land: USA 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka den 
emotionella aspekt 
vid akut dyspné hos 
inneliggande 
patienter 
diagnostiserade med 
KOL. 

Semistrukturerade 
intervjuer. Analys 
med deskriptiv 
ansats.   

41 deltagare över 18 
år gamla.  
* Diagnostiserade med 
akut KOL-
exacerbation med 
dyspné. 
* Engelsktalande. 
* Förmåga att 
kommunicera och 
delta i intervjuerna.  

Denna studie ger goda 
resultat i hur patienter 
upplever den emotionella 
stress i samband med 
dyspné. Dessutom 
redovisas vad patienter 
upplevde gjorde 
nytta/skada gällande 
sjuksköterskors 
omvårdnadsåtgärder.  
  

Titel: Negative 
beliefs about 
breathlessness 
increases panic for 
patients with 
chronic respiratory 
disease. 
Författare: Hallas, 
C. N., Howard, C., 
Theadom, A & 
Wray, J. 
Tidsskrift: 
Psychology, Health 
& Medicine. 
Årtal: 2012 
Land: Nya Zeeland 

Syftet med studien 
var att bedöma 
andningspåverkade 
patienters upplevelser 
av andnöd och om 
det fanns något 
bakomliggande 
samband mellan 
detta och 
panikattacker. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
fenomenologisk 
ansats.  
Teman utformades 
utifrån de 
transkriberade 
intervjuerna.  

14 personer deltog i 
studien med 
inklusionskriterierna:  
* Diagnostiserad med 
KOL i över ett år. 
* Stabil hjärtsvikt eller 
hjärtarytmier.  
* Över 18 år 
* Föra sig i tal och 
skrift på engelska.  

Resultatet grundar sig 
kring upplevd kontroll av 
deltagarnas panik, 
symptom och sjukdom. I 
de olika teman som 
kretsar kring detta talar 
deltagarna om hur de 
känner inför andnöd och 
panikattacker.  

Titel: Death 
stories: Acute 
exacerbations of 
chronic pulmonary 
disease.  
Författare:  
Bailey Hill.P. 
Tidskrift: Sage 
Publications.  
Årtal: 2001 
Land: Kanada  

Syftet med detta 
forskningsprojekt var 
att utveckla en 
förståelse för 
patienters, 
närståendes och 
sjuksköterskors 
erfarenheter av akuta 
exacerbationer av 
KOL som krävt vård 
på sjukhus.   

Intervjuer 
analyserade med 
narrativ metod.  

10 “Enheter” deltog. 
En enhet innefattade 
en patient 
inneliggande med 
KOL-execarbation.  
Två anhöriga som varit 
med och erfarit minst 
två tidigare 
exacerbationer. En 
ansvarig 
sjuksköterska.  

Deltagarnas berättelser 
porträtterade två olika 
typer situationer i 
samband med akut 
andnöd. De beskrev 
antingen att dem själva 
eller den närstående dött 
och sedan återupplivats 
 “En nära-döden -
upplevelse” eller fruktat 
sin egen död eller den 
närståendes, “En 
upplevelse i dödens 
skugga”.   

Titel: Living with 
chronic obstructive 

Syftet med studien 
var att beskriva den 

Semistrukturerade 
intevjuer med 

Fem kvinnor och fyra 
män i åldrarna 48-79 

Deltagarnas upplevelse 
av sin sjukdom stod hela 
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pulmonary disease 
at the end of life: a 
phenomenological 
study. 
Författare: Ek, 
Kristina & 
Ternestedt, B-M.  
Tidsskrift: Journal 
of Advanced 
Nursing 
Årtal: 2008 
Land: Sverige 

grundläggande 
känslan av att leva 
med svår KOL i den 
palliativa fasen av 
sjukdomen.  

fenomenologisk 
ansats.  

år deltog i studien. 
Kriterier för att delta 
var att de var i ett 
palliativt skede i sin 
KOL-sjukdom.  

tiden i relation till livet de 
hade levt innan de blev 
sjuka. Fem teman togs 
fram från de 
transkriberade 
intervjuerna varav “lack 
physical strength” var ett 
av dessa. Här beskriver 
de hur de måste ändra 
livsstil på grund av att de 
hela tiden måste hämta 
andan.  

Titel: Access to 
Services for 
Patients with 
Chronic Obstructive 
Pulmonary 
Disease: The 
Invisibility of 
Breathlessness. 
Författare: Gysel, 
M & Higginson, I. J.  
Tidskrift: Journal 
of Pain and 
Symptom 
Management 
Årtal: 2008 
Land: 
Storbritannien 

Syftet med studien 
var att utforska 
anledningen till varför 
patienter med KOL, 
som även har 
andnöd, har lite 
vårdinsatser trots 
deras stora 
vårdbehov.   

Semistrukturerade 
intervjuer som är 
tolkade med hjälp 
av Grounded 
Theory.  

Patienter med 
diagnosen KOL som 
upplevde dagliga 
problem med andnöd 
inkluderades i studien. 
De rekryterades från 
lungavdelningar.   18 
intervjuer 
genomfördes varav 
fyra stycken gjordes 
tillsammans med 
patientens vårdgivare.  

Tre områden hittades: 
Karaktären på andnöden, 
socialt samspel och 
gensvar från hälso- och 
sjukvård. De intervjuade 
personerna talar om en 
smygande debut av 
sjukdomen vilket leder till 
att de successivt väljer 
bort aktiviteter i vardagen 
på grund av sin andnöd.  

Titel: The dyspnea-
anxiety -dyspnea 
cycle-- COPD 
patients’ stories of 
breathlessness: 
“It’s scary when 
you can’t breathe”.  
Författare: Bailey 
Hill,  P.   
Tidskrift: 
Qualitative healt 
research.  
Årtal: 2004.  
Land: Kanada.  

Syftet med denna 
studie var delvis att 
utforska de affektiva 
komponenterna av 
dyspné, mer specifikt 
oro, som de beskrivs 
av patienter med KOL 
och 
närståendevårdare 
vilka har erfarit akut 
exacerbation 
karakteriserad av 
dyspné.  

Intervjuer som 
analyserades med 
etnografisk och 
narrativ metod.  

10 styckern “Familj-
sjuksköterske-enheter” 
innehållande en 
patient med KOL-
exacerbation, en eller 
två anhöriga och en 
ansvarig sjuksköterska 
intervjuades. Antalet 
deltagare blev: 10 
patienter, 10 
sjuksköterskor och 15 
anhöriga.  
Patienterna skulle varit 
inneliggande på 
sjukhus för 
exacerbation med akut 
dyspné och haft 
erfarenhet av minst två 
liknande episoder. 

Deltagarna beskrev 
 dyspné som en 
upplevelse där det inte 
går att bortse från det 
affektiva och emotionella 
aspekterna av tillståndet. 
Deras berättelser pekar 
på att det saknas 
objektiva mätinstrument 
för hur patienter upplever 
sjukdomens 
svårighetsgrad. Hälso- 
och sjukvårdspersonal 
behöver härleda tecken 
på oro som potentiellt 
mätbara tecken på 
“osynlig” dyspné hos 
patienter med KOL med 
svår dyspné.  

Titel: “Everything 
was spiralling out of 
control”: 
Experiences of 
anxiety in people 
with chronic 
obstructive 
pulmonary disease.  
Författare: 
Willgoss, T. G., 
Yohannes, A. M., 
Goldbart, J. & 
Fatoye, F.  
Tidskrift: Heart & 
Lung.  
Årtal: 2012. 

Syftet med denna 
studie var att få fram 
och beskriva 
erfarenheterna av oro 
hos patienter med 
stabil KOL.  

Semistrukturerade 
intervjuer 
analyserade med 
kvalitativ tematisk 
metod.  

14 stycker patienter. 
Deltagarna hade 
dokumenterad primär 
diagnos KOL, 
upplevde 
orosproblematik och 
var kapabla att 
kommunicera 
angående sina 
erfarenheter.  

Deltagarna underströk 
den påverkan som oro, 
specifikt panik, kan ha på 
individer som redan 
hindras i livet av en 
nedsatt respiratorisk 
funktion.  
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Land: 
Storbrittanien. 

Titel: 
Breathlessness in 
cancer and chronic 
obstructive 
pulmonary disease: 
Using a qualitative 
approach to 
describe the 
experience of 
patiens and carers. 
Författare: Booth, 
S., Silvester, S. & 
Todd, C. 
Tidsskrift: 
Palliative and 
Supportive Care. 
Årtal: 2003 
Land: USA 

Syftet med studien 
var att undersöka och 
dokumentera 
andnödens effekt på 
vardagen hos 
patienter med KOL 
eller cancer och även 
hur detta påverkar 
vårdare. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
gjordes i 
patienternas hem.  

38 patienter ingick i 
studien. 22 st hade 
cancer och 16 st hade 
KOL. Alla patienter 
hade andnöd i vila.  

Resultatdelen tar upp 
bland annat dessa 
teman: “Upplevelsen av 
andnöd och rädsla 
kopplat till detta”, 
“funktionshinder och 
beroende” och “hantering 
av andnöd”.  

Titel: Life with 
chronic obstructive 
pulmonary disease: 
Striving for 
“controlled co-
existance”.  
Författare: 
 Cooney, B., Mee, 
L., Casey, D., 
Murphy, K., Kirwan, 
C., Burke, E., 
Conway, Y., Healy, 
D., Mooney, B. & 
Myrphy J. 
Tidskrift: Journal 
of clinic nursing.  
Årtal: 2012.  
Land: Irland 

Syftet med studien 
var att få förståelse 
för KOLs betydelse 
för drabbade 
patienter och hur dom 
ställer sig till 
sjukdomen. 

Semistrukturerade 
intervjuer 
analyserades 
kvalitativt. 

26 deltagare, 
strategiskt utvalda för 
att passa studiens 
syfte. Boende i 
stadsmiljö eller 
landsbygd.  

Två övergripande 
 strategier för att leva 
med sin KOL kunde 
identifieras.  
“Battling” och “Hiding”.  

 
 


