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Sammanfattning    

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en progressiv, obotlig sjukdom som drabbar allt fler 

människor i Sverige och övriga världen, framförallt beroende på tobaksrökning. 

Sjukdomen påverkar människans andningsfunktion vilket leder till begränsning av hur 

kroppen kan användas och ett ökat beroende av andra för att klara av sin vardag. Syftet 

med studien var att belysa patienters upplevelse av att leva med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. Metoden är en litteraturstudie av vårdvetenskapliga kvalitativa artiklar. 

De vetenskapliga artiklarna analyserades utifrån Friberg (2006). Två teman och fem 

subteman framkom i resultatet. Tema ett beskriver hur vardagslivet blir förändrat genom 

de begränsningar som uppkommer av nedsatt andningskapacitet, och vilka strategier 

som används för att kunna leva så självständigt som möjligt. Tema två tar upp hur 

patienten upplever att ha en bristande kontroll över livet när sjukdomen försämras, och 

hur patienten upplever hur det är att behöva ta emot hjälp av närstående och 

vårdpersonal.  I diskussionen framkommer patienternas frustration av att inte klara av 

sin mathållning, hygien, aktivitetsförmåga och vilka känslor som kan uppkomma i 

samband med sjukdomen kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det är viktigt att vårdaren 

ser till patienten som en enskild individ för att patienten ska bevara sin egen förmåga 

och integritet så länge som möjligt. 

 

 

 

 

Nyckelord: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, patientperspektiv, livsvärld, lidande, 

behov, upplevelser. 
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INLEDNING 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den tredje vanligaste förekommande 

sjukdomen i världen (SBU, 2000). Vilket innebär att det förekommer många patienter 

med ett sjukdomslidande på grund av KOL och dessa vårdas på olika vårdinstanser. 

Våra tidigare erfarenheter av vården både i kommunen och landstinget har visat att 

denna patientgrupp har problem med att upprätthålla sin dagliga livsföring, då 

andningstillståndet försämrats på grund av den nedsatta lungfunktionen. Som vårdare är 

det viktigt att ha kunskap om hur patienter upplever det är att leva med denna kroniska 

sjukdom. Detta för att omvårdnaden skall hålla en hög kvalitet för att kunna tillgodose 

patientens behov. Vi kommer därför att göra en kvalitativ litteraturstudie för att få fram 

betydelsen av patienters upplevelse av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. 

 

BAKGRUND 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom som dabbbar många 

människor runt om i världen. Enligt WHO (2008) dog 3 miljoner människor i KOL år 

2005 vilket gör den till tredje vanligaste dödsorsaken. I Sverige beräknas omkring 

400 000 till 700 000 personer lida av KOL vilket är 8 % av befolkningen. KOL är inte 

vanligt förekommande före 50 års ålder men ökar betydligt med stigande ålder 

(Socialstyrelsen, 2004). 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) definierar lungsjukdomen KOL 

som: ”Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) karakteriseras av en progressiv 

försämring av luftflödet genom lungorna och luftvägarna. Den nedsatta lungfunktionen 

är irreversibel och förenad med luftvägsinflammation. Karakteristiska symtom vid KOL 

är hosta, sputum-produktion samt dyspné vid ansträngning” (SBU, 2000 s.50). 

Luftvägsinflammationer ger en ökad mängd slemproducerande celler samt förstörda 

lungblåsor som medför nedsatt syreupptag till blodet (SBU, 2000). Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2008) är kronisk obstruktiv lungsjukdom inte en 

enda sjukdom, utan ett samlingsnamn för att beskriva den nedsatta lungkapaciteten som 

drabbar lungorna.  

I detta arbete kommer kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) att betraktas som 

sjukdom. 

 

Sjukdomen KOL 

Sjukdomen KOL diagnostiseras med hjälp av en lungfunktionsundersökning 

(spirometri) som mäter hur mycket luft patienten kan pressa ut på en sekund efter 

maximal inandning (Almås, 2004; Grefberg & Johansson, 2007). Orsaken till KOL 

anges tobaksrökning som den vanligaste orsaken, men även exponering av till exempel 

damm, rök och gaser kan vara en bidragande orsak till att utveckla KOL. Sjukdomens 

symtom skiljer sig något beroende på vilket stadie som personen med sjukdomen 

befinner sig i. Symtom i ett tidigt stadium vid KOL kan vara upprepade eller långvariga 

episoder med hosta med eller utan sekret. Senare stadium tillkommer andnöd vid 

ansträngning samt dyspné i vila. Vid måttlig till svår KOL påverkas inte bara 

lungfunktionen utan också övriga kroppen i form av ökad risk för luftvägsinfektioner, 
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undernäring, muskelsvaghet, samt inverkan på sociala och mentala funktionen 

(Grefberg & Johansson, 2007; SBU, 2000).  

 

Sjukdomen KOL kan förebyggas men inte botas. Enligt SBU:s rekommendationer är 

behandlingens viktigaste inslag att motivera rökande patienter att sluta röka. Det finns 

utarbetade rehabiliteringsprogram som patienten bör bli informerad om att delta i. Den 

farmakologiska behandlingen skall anpassas efter patientens symtom och är inriktad på 

att lindra symtomen (Grefberg & Johansson, 2007; SBU, 2000). Den vanligaste 

farmakologiska behandlingen är luftrörsvidgande läkemedel som minskar obstruktionen 

i luftrören och kortison som har en förebyggande och minskad effekt mot 

inflammationen. Frånsett farmakologisk behandling och rökstopp är patientens 

egenvård och omvårdnad betydelsefull för att patienten skall bevara sin livskvalitet 

(Almås, 2004).   

 

 

Lidande 

Lidande ses som en dynamisk process, en personlig upplevelse som inte kan förutsägas. 

Lidandet kan bestå av smärta, oförmåga, trötthet, svaghet och förändringar i det dagliga 

livet. En människa som lider av sjukdom blir också sårbar genom sina begränsningar 

som sjukdomen medför. I vården förekommer olika former av lidande, som är 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Eriksson, 1993). Sjukdomslidande för 

patienten som har sjukdomen KOL kan innebära svårigheter med andningen både i vila 

och vid ansträngning (Grefberg & Johansson, 2007). Vårdlidande kan innebära att i 

olika vårdsituationer uppleva kränkning av sin värdighet och fördomar av vårdpersonal. 

Vårdlidande kan också innebära bristfällig vård som utebliven medicinering eller 

behandling (Wiklund, 2003). De patienter som lever med sjukdomen KOL kan uppleva 

ett livslidande då patienten inte längre kan leva på sitt eget unika sätt när 

kroppsfunktionerna börjar svikta (Eriksson, 1993). Detta kan leda till att patienten 

behöver hjälp med sin dagliga livsföring. Den lidande patienten uttrycker sitt lidande 

utifrån sin livsvärld. 

 

 

Livsvärld 

Livsvärld är den värld människan lever i. Livsvärlden är de upplevelser och erfarenheter 

som människan erfar i vardagsvärlden genom till exempel tankar, känslor och 

aktiviteter. Här söks livsinnehåll och mening. Utifrån ett livsvärldsperspektiv är 

människan unik och måste bemötas med öppenhet för att förstås (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Patienter med ett lidande på grund av KOL kan 

uppleva sig begränsade i sin livsvärld när andningsfunktionen är nedsatt, vilket påverkar 

förmågan att använda sin kropp och leva som de gjorde innan de blev sjuka. Enligt 

Wiklund (2003) är människan sin kropp och den används som medel för kontakt med 

världen. Genom kroppen utvecklas identiteten, genom vilken människan uppfattas och 

framtonas. När kroppen förändras av sjukdom förändras också människans upplevelse 

av sig själv (Wiklund, 2003). 
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Behov 

Människan har enligt Eriksson (Wiklund, 2003) begär, behov och problem. Begären 

uttrycker människan via sin längtan, sin förväntan och sin vilja, vilket gör att patienten 

strävar framåt för att hitta en mening med livet. Wiklund (2003) nämner två primära 

begär, begäret efter liv som styrs av människans förmåga att bevara biologisk jämvikt 

och leva tryggt samt finna betydelsen med livet. Begäret efter kärlek som styrs av 

människans längtan efter samhörighet med andra människor. Enligt Almås (2004) är 

begäret för patienter med sjukdomen KOL att upprätthålla andningen för att leva ett så 

normalt liv som möjligt. Enligt Wiklund (2003) kan patienten genom behoven ge 

uttryck för begären som kan vara av fysisk, psykisk och social karaktär. Begäret är 

nödvändigt för att behoven ska kunna tillfredsställas. När människan befinner sig i ett 

tillstånd, till exempel att inte kunna äta på grund av sin sjukdom tillfredställs inte 

behoven och begären och ett problem uppstår. Problemen skapar svårigheter för 

patienten och det är genom problemen som patienten konfronteras med sina behov och 

begär. Vid sjukdom kan det vara svårt att se vilka behov som behöver främjas för att 

uppnå hälsa. Patienten fokuserar all energi på problemet, vilket gör att behov och begär 

står tillbaka. Om patienten slutat begära innebär det inte att begäret inte längre finns, 

utan att patienten inte längre orkar förmedla detta. Patienten kan blockera sina känslor 

och därigenom även sin levda kropp, vilket gör att patienten blir passiv (Wiklund, 

2003). 

 

Vårdteoretikern Henderson betonar betydelsen av att vårdaren uppmärksammar och 

kartlägger patientens grundläggande behov. Alla människor har grundläggande behov 

oavsett vilket tillstånd man befinner sig i, frisk eller sjuk. Enligt Henderson består 

behoven av mat, kärlek, bekräftelse, och känsla av samhörighet med andra människor. 

Henderson poängterar att varje människa tillgodoser sig dessa behov på olika sätt 

beroende på vilken social och kulturell bakgrund människan har. Om personen inte själv 

kan tillgodose sina behov utan blir beroende av andra så beskriver Henderson en 

behovsmodell som uttrycks i 14 punkter som vårdaren kan bistå patienten med. 

Punkterna är kopplade till människans grundläggande behov och utgör omvårdnadens 

mest centrala mål. Av de behoven är andning, nutrition, elimination, kroppsläge, sömn, 

vila samt hygien basala behov för att upprätthålla en daglig livsföring för de patienter 

som lider av sjukdomen KOL (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter som vårdas för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan när 

andningsfunktionen försämras, uppleva ett sjukdomslidande när det uppstår problem 

med att upprätthålla sin förmåga till att klara den dagliga livsföringen. Detta på grund 

av att stor del av energin går åt till att upprätthålla andningen. För att kunna tillgodose 

patienters behov och därmed minska patientens lidande vid försämrat andningstillstånd 

är det viktigt att vårdaren får kunskap om patienters upplevelse av att leva med nedsatt 

lungfunktion. 

 

 Hur upplever patienter med sjukdomen KOL sin vardag? 
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SYFTE 

Syftet med studien är att belysa patienters upplevelse av att leva med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom. 

 

METOD 

Metoden som valts är litteraturstudie av kvalitativa artiklar. För att öka förståelsen för 

hur patienter med sjukdomen KOL upplever sitt dagliga liv har författarna valt 

modellen att analysera kvalitativ forskning utifrån Friberg (2006). Målet med kvalitativ 

forskning är att öka förståelsen av fenomenet som valts att studeras. Den vetskap som 

påvisas i forskningen omvandlas till praktisk lämplig kunskap, för att skapa förståelse 

för hur kunskapen sedan kan användas i vårdkontext. 

 

Datainsamling 

För att studera patienters upplevelse av det dagliga livet vid ett lidande av sjukdomen 

KOL, söktes relevanta artiklar på Högskolan i Borås´ bibliotek. De databaser som 

användes var Cinahl och Pre Cinahl då de är relaterade till vård och omvårdnad. För att 

få vetenskapliga artiklar markerades ”peer reviewed”. Sökningarna genomfördes i 

abstract eller fritext. Först sökte vi enbart på chronic obstructive pulmonary disease och 

body care då ett första syfte var att undersöka hur denna patient grupp upplevde sin 

förmåga att sköta sin kroppsvård. Dessa sökord gav flera träffar men innehöll begränsat 

material, syftet utvidgades då till patienters upplevelse av att leva med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom i det dagliga livet. Sökorden utökades till chronic obstructive 

pulmonary disease, copd*, body care, self care, self management, vilket ledde till några 

fler sökträffar i databaserna och därmed mer material att analysera. De  I några av dessa 

artiklars referenslista hittades fler kvalitativa studier som söktes fram i Samsök. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara kvalitativt inriktade, etiskt granskade, 

inte äldre än tio år och besvara syftet. Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle 

vara äldre än tio år eller vara inriktade på medicinsk behandling eller teknologi. Åtta 

artiklar valdes ut för analys som svarade mot syftet (Bilaga 1). 

 

Dataanalys 

Författarna utgick från Fribergs analysgång (2006) som grundar sig på Evans modell. 

Artiklarna analyserades i följande fem steg:  

 

1. Läsa igenom artiklarna flera gånger för att skapa en helhetsuppfattning om 

artiklarna.  

2. Identifiera nyckelfynden i varje artikels resultat. 

3. Sammanställa varje artikels resultat. 

4. Jämföra resultaten med varandra och identifiera likheter och skillnader. 

5. Utforma nytt resultat utifrån underlaget i de nya temana. 

Modellen är vanlig i kvalitativa studier och bygger på att sönderdela resultatet till delar 

för att sedan sätta ihop delarna till en ny helhet. Detta för att upptäcka nya synvinklar 

för att kunna besvara syftet.  
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Artiklarna granskades noga var för sig. Därefter identifierades nyckelfynd genom att 

markera meningsbärande enheter med olika färgpennor. De meningsbärande enheterna 

som framkommit skrevs ner var för sig på en whiteboard tavla med olika färgpennor för 

att få fram nya teman och subteman. Därefter sammanställdes artiklarna enskilt i datorn 

för att skapa en bättre överblick över de utvalda artiklarnas resultat. Artiklarnas 

meningsbärande enheter jämfördes med varandra för att upptäcka likheter och skillnader 

i hur det upplevdes att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom. De nya teman som 

analyserats fram granskades om det fanns andra sätt att beskriva dem. 

 

RESULTAT 

Analysen utmynnade i följande teman och subteman:  

 
Huvudtema Subtema 
Förändrat vardagsliv Hinder i vardagen 

Att hantera vardagen 
Kroppen sviker Bristande kontroll över sitt liv 

Beroende av närstående 

Beroende av vårdpersonal 

Tabell:1 

 

Förändrat vardagsliv 

Att leva med KOL upplevs för många patienter som att vardagslivet förändras. I 

samband med nedsatt lungkapacitet sker en begränsning fysiskt och psykiskt, beroende 

på hur påverkad patienten är av sjukdomen. Symtomen kan variera från dag till dag och 

kan aldrig förutses i förväg. De upplever hinder i det dagliga livet, vilket påverkar deras 

sociala liv, men strävar ändå att kunna hantera vardagen. 

 

Hinder i vardagen 

Matlagning upplevdes ibland som roligt men fysiskt krävande på grund av den nedsatta 

lungfunktionen. En del upplevde sig trötta när maten var färdiglagad att de inte orkade 

äta. Någon blev svimfärdig och fick ta pauser, en annan orkade knappt skala en lök. 

Även matoset vid tillagning av maten påverkade andningen negativt, vilket begränsade 

patienten till att äta kall lättlagad mat eller näringsdrycker. De intervjuade beskrev flera 

problem som gjorde att de inte kunde njuta av maten. Vissa upplevde sig inte hungriga 

på grund av uppblåst mage, andra hade problem med nedsatt smaksinne, muntorrhet 

eller svamp infektioner i munnen (Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2005). En man 

beskriver: 

Oh my God I have not eaten anything yet, and I´m already full. (Odencrants, Ehnfors & 

Grobe, 2005, s. 235) 

Vid måltiderna fick de andnöd vilket gjorde dem tvungna att ta pauser. Hosta före och 
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under måltid upplevdes också som ett stort problem, speciellt när de åt med andra eller 

på restaurang. Detta upplevdes stressande då de fick otrevliga kommentarer av 

närstående som inte förstod deras situation, vilket begränsade deras möjligheter till 

socialt umgänge i vardagslivet (Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2005). En patient 

beskriver: 

Stress makes it worse; it makes me breathless if I have wrongly calculated time. I think it is 

rather pleasant if I only got time enough. (Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2005, s. 235) 

KOL patienternas nedsatta lungfunktion påverkade även förmågan att upprätthålla sin 

hygien. Det framkom att patienter blev andningspåverkade när de skall tvätta och klä på 

sig. Minsta rörelse upplevdes ansträngande, en uppgift som ibland var omöjlig att 

genomföra. Det viktigaste var att få tvätta händer och ansikte, borsta tänderna och rätta 

till håret. Att duscha upplevdes extra svårt, några klarade inte av att kliva i badet eller 

sitta/stå i duschen på grund av vattenångorna. Många var rädda att bada när de var 

själva, eftersom de var rädda att inte komma ur karet eller att de skulle få andnöd av 

ångorna. (Barnett, 2005; Lomborg, Bjørn, Dahl & Kirkevold, 2005). En patient 

uttrycker: 

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

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

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

(Barnett, 2005, s. 809) 

 En patient med sjukdomen KOL sedan 23 år som kämpar med att bevara sin personliga 

integritet och värdighet uttrycker: 

It is a daily routine for me and it is difficult. And it´s every day. Because otherwise… 

Otherwise I think you lose yourself. You know, if you don’t make sure you keep yourself 

clean. Because, of course, it´s easiest to say, “Oh no, I don´t want to do that today.” But I 

haven´t done that yet despite all the years I´ve been like this. (Lomborg, Bjørn, Dahl & 

Kirkevold, 2005, s. 267) 

Barnett (2005) beskriver att kvinnorna upplevde hårtvätten som det mest ansträngande. 

Såsom att böja sig framåt, sträcka sig upp eller att få vatten i ansiktet under tiden. För 

att underlätta tvättades håret ibland med torrschampo (Lomborg & Kirkevold, 2005).  

En patient klippte sig kort för att ha en lättskött frisyr för att underlätta kamningen, då 

hans förmåga att hålla upp armarna hade begränsats (Gullick & Stainton, 2008).  

 

Att hantera vardagen  

Flera patienter upplevde i det förändrade vardagslivet en strävan över att kunna hantera 

sin vardag trots svårigheter. Planering, rutiner och att ha kontroll upplevdes viktigt för 

att livet skulle fortsätta så normalt som möjligt trots sjukdomen (Odencrants, Ehnfors & 

Grobe, 2005). De intervjuade beskrev hur andnöden ledde till fysisk och psykisk 

trötthet. Mycket energi gick åt till att upprätthålla andningen och stor koncentration 

krävdes för att inte få panik. Patienter berättade att det var viktigt att tänka över vilka 

strategier som behövdes för att minska andnöden. En strategi var att på morgonen när 

andningen var sämst, vänta med aktiviteter tills medicinen verkat vilket kunde ta flera 

timmar. Minsta ansträngning som att böja sig framåt och ta på sig strumpor, knyta 
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skorna eller bara att resa sig från en stol kunde åstadkomma andnöd som var smärtsam. 

På eftermiddagarna då andningen normaliserats, upplevde patienter det lättare att 

hantera vardagen när andnöden inte var lika svår (Barnett, 2005; Fraser, Kee & Minick 

2006; Lomborg, Bjørn, Dahl & Kirkevold, 2005). En patient beskriver: 

Any exertion causes breathlessness, which at times can be painful. Bending down in 

particular can take my breath away. Any sudden movement can do the same. Some days are 

fine and I can go up and down the stairs fine, other days I have to stop half way to get my 

breath.  (Barnett, 2005, s. 808) 

Vid matinköp påverkade andningsförmågan negativt på grund av ansträngningen det 

medförde. De intervjuade beskrev att när de åkte med bil till affären ville de parkera 

nära entrén för att hushålla med krafterna, och när varorna skulle lyftas in i bilen 

behövde de hjälp av andra om kassarna var för tunga. Vid inköp i närbutiken måste de 

ta täta pauser på vägen och kunde endast bära hem lätta kassar (Odencrants, Ehnfors & 

Grobe, 2005).  En person beskriver ett matinköp på följande sätt: 

I take a small basket in the shop and that way I buy only a few items at a time. This makes it 

easier when I have to carry the items home. (Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2005, s. 235) 

Patienter beskrev att planering behövdes för att spara tid och kraft, flera portioner 

tillagades då ”bra” dagar upplevdes, dessa portioner värmdes i mikrovågsugnen de 

”dåliga” dagarna (Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2005). En patient uttrycker: 

Mostly I cook but there are days when I do not dare cook any food; on these days, I eat 

whatever food is already prepared. (Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2005, s. 234) 

Några av de intervjuade berättade om strategier de hade i samband med matsituationer. 

För att klara av att äta på grund av den försämrade andningen föredrog de små portioner 

eller att sprida portionerna över dagen. En man föredrog att gå upp på natten för att äta 

något lätt för att sedan somna om igen. Några intervjuade upplevde att de fått en nedsatt 

aptit och minskat i vikt vilket upplevdes som ”bra”. Andra upplevde en bättre aptit när 

de åt med andra eller inte själva behövde tillaga maten (Odencrants, Ehnfors & Grobe, 

2005).  En patient uttrycker: 

The main change is the loss of appetite and that it doesn´t taste as good as before; it 

doesn´t matter what kind of food it is. (Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2005, s. 235) 

De intervjuade beskrev för att kunna hantera vardagen så anpassades sysselsättningen 

till mer stillasittande aktiviteter såsom att läsa eller lösa korsord, detta för att minska 

den fysiska påfrestningen. De beskrev också att endast klarade av någon eller några 

aktiviteter per dag. Återhämtning i form av pauser var något som ingick i deras vardag 

för att orka. Att börja acceptera sjukdomen i det dagliga livet praktiskt och 

känslomässigt bidrog till att se livet på ett nytt sätt. Miljömässiga faktorer som avgaser 

och damm, påverkar andningen på ett besvärande sätt och försökte undvikas. Även 

kylan vintertid kunde upplevas besvärande (Barnett, 2005; Fraser, Kee & Minik, 2006; 

Gullick & Stainton, 2008). En patient beskriver: 

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

me. I always find from September until January my worst months. (Barnett, 2005, s. 809) 
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I Barnetts (2005) studie beskrivs både positiva och negativa tankar över vardagen. En 

kvinna försökte tänka att det finns andra som har det värre. En man tyckte att livet var 

hemskt då han själv hade orsakat sjukdomen. En hjälp som bidrog till att de intervjuade 

kunde hantera vardagen var umgänget med familjen, vilket berikade deras liv. Då 

andnöden påverkar aktivitetsförmågan vilket kändes frustrerande kunde det, enligt de 

intervjuade hjälpa att gråta ut. En patient uttrycker:  

 
Some days I can’t do anything and I get very frustrated. I cry a lot, this happens a few times 

a week.  (Barnett, 2005, s. 810) 

 

Kroppen sviker 

Vid KOL upplevs ett sjukdomslidande i form av andnöd och ökad trötthet. Det är som 

om kroppen sviker. Andnöden och den ökade tröttheten gör att många av de intervjuade 

mister kontrollen över sitt liv och blir beroende av närstående och vårdpersonal.  

 

Bristande kontroll över sitt liv 

De intervjuade patienterna upplevde då sjukdomen försämrades och andnöden ökade att 

det inte längre gick att fortsätta sin aktiva vardagstillvaro som tidigare på grund av en 

ökad trötthet vilket bidrog till att vissa av de intervjuade kände sig isolerade i hemmet. 

Flera patienter upplevde att KOL är en sjukdom som de lider av men som inte syns, 

vilket bidrog till att andra inte förststod hur en försämrad andningsfunktion påverkade 

livet.  En patient önskade att det gick att se in i lungorna så att andra kunde förstå hur 

sjuka de var. En patient uttryckte att den som fått en kroppsdel amputerad syns det att 

personen är sjuk. En man ville hellre säga att han hade cancer för att få mer sympati, 

eller åtminstone ha chansen att kunna bli botad då han till en början förnekade sin 

sjukdom (Clancy, Hallet & Caress, 2009; Fraser, Kee & Minick, 2006). Mannen 

uttrycker det så här: 

 
You find yourself getting in the way of people and you apologise to them, I´m sorry but I´m 

a bit out of breathe here and you make excuses for there ignorance. I would sooner tell a 

person that I had cancer I really would because then they would be more sympathetic. At 

least with cancer there is a chance of being cured. (Clancy, Hallet & Caress, 2009, s. 83)  

 

I Clancy, Hallet och Caress (2009) studie framkommer det att patienterna försöker 

förstå varför de blivit sjuka. Många härleder det till deras val av livsstil där rökningen 

och arbetet bidragit till den dåliga hälsan. En kvinna tror att hennes bröstsymtom med 

tilltagande andnöd är rök relaterade men att andningsproblemen även kommer av att 

hon jobbat som hårfrisör och andats in starka ångor från permanent vätskor. Kvinnan 

beskriver: 

 
Well I did smoke but I don´t think I smoked many, although I suppose if I had one cigarette 

it´s enough. I wasn´t a very heavy smoker because I worked too hard for too long to smoke 

heavy really. I was a hairdresser: I can remember a couple of the perm waving solutions 

having a really bad effect on my chest. I can really remember thinking heavens above I 

think I´m going to damage my chest. I actually thought I did have no lungs left, because 

they were very strong.  (Clancy, Hallet & Caress, 2009, s. 83) 

 

Att leva med sjukdomen KOL beskrivs i Ek och Ternestedts (2008) studie som att 



 9 

hälsotillståndet upplevs varierad. Det kändes stressande att inte veta från den ena dagen 

till den andra hur de skulle må. När sjukdomen gick in i en dålig period med svårighet 

att kontrollera sitt liv upplevdes en trötthet som påverkade både kroppen och sinnet.  En 

kvinna upplevde då att livet hade mist sin mening. Hon uttrycker: 

 
First you don´t want to recognize that you´re repressing everything unpleasant…like 

sweeping it under the rug…but sometimes it all comes out anyway. Times like this are 

awful…you know how they talk about those black holes that people fall into and are 

supposed to climb out of again…that are a pretty good comparison. (Ek & Ternestedt, 

2008, s. 475) 

 

Att inte längre känna att ha kontroll över sitt liv ledde till humör svängningar som ilska, 

irritation, frustration eller nedstämdhet. Det gjorde även att patienterna distanserade sig 

från andra, både familjen och vänkretsen (Gullick & Stainton, 2008). Några patienter 

upplevde, då de kände sig nedstämda och hade flera dåliga dagar i rad att tankar på att 

sluta leva kom över dem för att slippa kämpa för att upprätthålla andningen (Barnett, 

2005). En patient uttrycker: 

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

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

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

 

Upplevelse av att inte kunna andas, beskrivs som att andas genom en trädgårdsslang 

som plötsligt ”knickas”. En kvinna beskrev att hon inte kommer att överleva så länge 

till vilket skrämde henne. Flera av de intervjuade upplevde också panik och 

ångestattacker som gjorde att de höll på att kollapsa när de inte kunde andas ordentligt 

(Barnett, 2005). En kvinna uttrycker: 

 
I had to sit down, I thought I was going to collapse. I used my inhaler which helped, but 

that was really frightening… I really thought I was going to die. (Barnett, 2005, s. 810) 

 

Beroende av närstående 

När kroppen är påverkad av den nedsatta andningsfunktionen blir de beroende av 

närstående då de skall inhandla mat och andra varor. En del intervjuade patienter hade 

inte handlat själva på många år. Då tröttheten ökade blev de dessutom beroende av 

närstående vid påklädning, bad och dusch vilket upplevdes ansträngande. Patienterna 

beskriver att de många gånger skjuter upp dessa aktiviteter för att de inte orkar med den 

ansträngning som det medför trots att de får hjälp (Odnencrants, Ehnfors & Grobe, 

2005; Gullick & Stainton, 2008; Lomborg, Bjørn, Dahl & Kirkevold, 2005). En 

intervjuad som varit mycket aktiv inom olika sporter berättade: 

 
She has to help me up the stairs… She has got to shower me. Help me to get dressed. 

Basically, the stupid things that I should be able to do myself. (Gullick & Stainton, 2008, 

s.609) 

 

En man uttryckte, att innan de fick en trapphiss installerad hemma kunde han inte gå 

upp för trappan och andas samtidigt, eller att ha ork till att duscha. Nu kunde han med 

hjälp av sin fru duscha tre gånger i veckan även om det tog fyrtiofem minuter varje gång 
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(Barnett, 2005). En annan intervjuad upplevde beroendet av närstående vid hjälp med 

personlig hygien som svårt att acceptera. En kvinna beskriver: 

 
 I get very upset when my husband helps me. I realize there is nothing wrong with that, I 

just find it very hard to accept. (Barnett, 2005, s. 809) 

 

 

Beroende av vårdpersonal 

Då patienterna blev beroende av vårdpersonal på grund av att kroppen fysiskt 

försämrades, upplevdes det svårt att bevara den personliga integriteten i samband med 

att hjälp måste tas emot av vårdare. Patienterna önskade helst få hela kroppen duschad 

med mycket vatten, men oftast upplevde att de måste nöja sig med att bli tvättade i 

sängen, då det var mindre påfrestande på grund av andnöden och tröttheten. Vid dusch 

upplevde en patient det naturligast att börja med ansiktet och håret och att fortsätta med 

tvättningen nedåt. Vårdaren däremot tyckte att patienten skulle tvättas i omvänd 

ordning, vilket upplevdes som obehagligt. En annan patient önskade bli tvättad på sitt 

eget sätt och för honom de viktigaste kroppsdelarna, innan han blev helt utmattad av 

andnöden (Lomborg, Bjørn, Dahl & Kirkevold, 2005).  Instruktioner till vårdaren om 

hjälpbehovet upplevdes ta tid och kraft vilket gjorde det svår att hålla andningen under 

kontroll (Lomborg & Kirkevold, 2005). En patient uttrycker: 

 
It´s lovely when it´s the same one who does it several times in a row. Because bit by bit we 

get to know each other, you see? The first time you talk about it, the talking takes up half 

the time, doesn´t it? It´s awful especially if that happens to be one of the days where I can´t 

talk.   (Lomborg & Kirkevold, 2005, s.152) 

 

 

När vårdaren visade omtänksamhet och uppmärksamhet mot dem som person, skapades 

en lugn och trygg atmosfär vilket ledde till att patienten upplevde välbefinnande i 

vårdsituationen. Vårdare som hade humor, gjorde det lilla extra som till exempel skaka 

kudden, massera ryggen vid tvätt och skyddade dem från att bli exponerade eller utsatta 

för kyla upplevdes skapa trygghet enligt patienterna.  Hur viktigt förtroendet för 

vårdaren är beskrivs: 

 
You can´t buy confidentiality in the supermarket, can you? (Lomborg & Kirkevold, 2005, s. 

153). 

 

Flera patienter önskade att vårdaren hade som rutin att se till att de hade en ren 

urinflaska och att sängen blev bäddad. Patienter upplevde det svårt att vara beroende 

och behöva be om hjälp hela tiden och föredrog att vårdaren tog initiativet. Något som 

upplevdes mycket negativt var att patienterna märkte att vissa vårdare ignorerade eller 

inte ville ge hjälpa dem i olika situationer. Till exempel när andnöden inte märktes, 

tyckte vårdaren att de kunde klarade sig själva.  Personlig hygien inkluderar även 

skötseln av hår, tänder, naglar och skägg. Ingen av de tolv som var med i studien hade 

fått hjälp med att klippa eller rengöra sina naglar vilket upplevdes otillfredsställande 

(Lomborg & Kirkevold, 2005). En patient blev generad då vårdaren pratade med henne 

under tiden då protesen skulle borstas och påpekade att hon inte kunde prata utan protes. 

Kommunicerande vid aktivitet upplevdes också som svårt, ibland ignorerade patienten 
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att svara men försökte vara artig och svarade så gott det gick (Lomborg & Kirkevold, 

2005, Lomborg, Bjørn, Dahl & Kirkevold, 2005). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var att belysa patienters upplevelse av att leva med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom. Materialet till analysen valdes utifrån kvalitativa artiklar, vilka 

innehöll öppna frågor vid ett eller flera tillfällen, vilket gjorde att de intervjuade hade 

möjlighet att svara fritt. Detta gjorde att artiklarna var rika på information av patienters 

känslor och upplevelser. Av artiklarna som analyserats kommer två stycken från 

Sverige, två från Danmark, två från England, en från USA och en från Australien. Även 

om USA och Australien inte ligger i Europa så är kulturen västerländsk och är därför 

med i analysen.  Artiklarnas resultat omarbetades till två nya teman och fem subteman 

vilket upplevdes svårt då temana gick in i varandra. I artiklarna hade de intervjuade 

måttlig till svår KOL. Clancy, Hallet och Caress (2009) syfte var att undersöka 

patienters upplevelser av att leva med sjukdomen KOL och blivit ordinerade långvarig 

syrgasbehandling, och deras vårdares upplevelser. Exklusionskriterier var att inte belysa 

medicinsk behandling eller anhörigas upplevelse. Eftersom artikeln även innehöll vårt 

syfte och senaste publicerade forskningen ingick den även i inklusionskriterierna och 

valdes därför med i analysen. Odencrants, Ehnfors och Grobe (2005) belyser hur 

patienter som lider av KOL upplever mat relaterade situationer i vardagen. Då nutrition 

framkom sparsamt i övriga artiklar valdes artikeln med för att få med fler upplevelser 

inom området. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna inte skulle vara äldre än tio 

år, vilket uppfylldes väl då den äldsta inte var mer än fyra år gammal. För att 

åskådliggöra patienternas upplevelser togs ett flertal citat med. Analysmodellen som 

valdes har varit bra att arbeta efter då den gett en tydlig struktur för hur analysgången 

skulle gå till. Vilket bidragit till att syftet har uppnåtts.  

 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet visas olika faktorer som begränsar livet för patienter som lider av sjukdomen 

KOL. Även om samma problemområden återkommer i artiklarna upplevdes de på olika 

sätt av de intervjuade. Detta visar att patienter är enskilda individer och därmed skall 

bemötas och vårdas utifrån hur de upplever sin livsvärld (Wiklund, 2003). 

Patientgruppen återfinns både i kommun och landsting, vilket gör att det är viktigt som 

vårdare att ha kunskap om de problem som kan upplevas i vardagen. 

 

Näringsstatus 

I resultatet framkommer ett livslidande (Eriksson, 1993) utifrån de hinder i vardagen 

som sjukdomen orsakar genom de svårigheter som upplevs i samband med 

matsituationer som att inhandla, laga och äta mat. Patienterna använder olika strategier i 

dessa situationer för att lindra sitt lidande som för stunden underlättar det dagliga livet 

men som i längden istället kan skapa problem. De som upplever att de är hungriga och 

har aptit äter den mat som är enkel att laga, men kanske fel ur näringssynpunkt. De går 
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därmed upp i vikt vilket i sig kan skapa nya problem för den som har nedsatt 

andningskapacitet. Att laga mat som inte innehåller den näring som patienten behöver 

kan även leda till näringsbrist. För de patienter som inte har aptit eller inte orkar äta så 

mycket går i stället ned i vikt vilket upplevdes bra (Odencrants, Ehnfors & Grobe, 

2005). Även för dessa patienter leder det till näringsbrist. Både övervikt och undervikt 

är funna hos patienter med KOL. Det vanligaste är att patienterna är underviktiga, detta 

på grund av aptitlöshet och andnöd (Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2007). I Österlund-

Efraimsson, Hillervik & Ehrenberg (2008) studie trycks det på att ha en motiverande 

dialog och information till patienterna. På grund av den dåliga näringsstatusen hos 

patienter, speciellt med ett svårt sjukdomslidande av KOL är det viktigt för vårdaren att 

se till att patienterna får information om hur de kan förbättra sin näringsstatus. Detta kan 

göras genom att ta kontakt med dietist för att de kan få individuell kostplan med råd på 

lättlagad och energirik mat.  

 

Hygien  

Ett annat problem som framkom var svårigheten med att upprätthålla en god hygien på 

grund av den nedsatta lungfunktionen då ångorna i duschen och den kroppsansträngning 

som detta medförde påverkade den nedsatta lungfunktionen negativt. Det berodde också 

på om patienten hade en bra eller dålig dag för att klara av denna energikrävande 

aktivitet (Liedy & Haase, 1999).  Henderson anser att det är viktigt att stödja och hjälpa 

patienten med kroppsvården för att de skall kunna uppleva ett välbefinnande trots 

sjukdomen (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Författarnas tidigare 

erfarenheter av KOL patienters förmåga att upprätthålla hygienen har brustit då de blivit 

erbjudna hjälp på morgonen då de upplever sin andning som sämst. De tackar då nej till 

hjälpen och upplever därmed försämrad livssituation då de inte känner sig rena. Enligt 

Wiklund (2003) måste begäret underhållas för att behovet av att känna sig ren skall 

tillfredsällas, detta är en viktig uppgift för den som vårdar patienter med ett 

sjukdomslidande. Det framkommer i Lomborg, Bjørn, Dahl & Kirkevolds (2005) studie 

att andningsfunktionen är nedsatt på morgonen men förbättras på eftermiddagen. 

Författarna anser att rutiner bör ses över så att de anpassas till patienternas behov och 

senarelägga denna omvårdnadshandling på dagen. Författarna vill härmed belysa att 

hygien var något som framställdes som viktigt för patienten i resultatet (Barnett, 2005; 

Gullick & Stainton, 2008; Lomborg & Kirkevold, 2005, Lomborg, Bjørn, Dahl & 

Kirkevold, 2005). 

   

Trötthet 

I resultatet beskrivs även ett sjukdomslidande (Eriksson, 1993) utifrån den enorma 

tröttheten som drabbar patienter med sjukdomen KOL, vilket påverkar hela 

livssituationen då det begränsar deras aktivitetsförmåga. Detta kan härledas till flera 

orsaker som nedsatt syreupptag och dålig nutritions status (SBU, 2000). De patienter 

som deltog i rehabiliterings program för att förbättra sin lungfunktion upplevde förutom 

fysisk förbättring även förbättrad psykisk hälsa. Detta då deras förmåga att upprätthålla 

socialt umgänge bibehölls (Österlund-Efraimsson, Hillervik & Ehrenberg, 2008).  

 

Förnekelse 

Förnekelse av sin sjukdom beskrivs också i resultatet (Clancy, Hallet & Caress, 2009). 

Vi ställde oss frågan vad det kan bero på. Wiklund (2003) skriver att förnekelse av 

sjukdom är ett sätt att undfly lidandet. Bristfällig kunskap om sjukdomen kan förlänga 
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förnekelsen vilket kan leda till ett sjukdomslidande. Patientundervisning är en process, 

vilket innebär att vårdaren regelbundet skall göra en utvärdering av vilka kunskaper och 

behov patienten behöver för att förstå sitt sjukdomstillstånd och förhindra ett onödigt 

lidande (Klang-Söderkvist, 2001). Författarna anser att om vårdaren blir bättre på att ge 

patienten information om sin sjukdom i ett tidigt skede skulle detta minska patientens 

avståndstagande till sin kroniska sjukdom och de kan se en ljusning i livet trots 

sjukdomen.  

 

Behov 

Den begränsade kroppsliga förmågan som patienter med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom upplever kan sättas i relation till Hendersons vårdteori. Henderson betonar 

vikten av att vårdaren uppmärksammar och kartlägger patientens grundläggandebehov 

(Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Ett centralt behov för patienten med 

sjukdomen KOL är att kunna bevara en normal andningsförmåga. Behov av omvårdnad 

uppkommer när patienten inte kan upprätthålla sin andningsfunktion. Att bli påverkad 

av sin andning skapar både ångest och oro (Lomborg & Kirkevold, 2005). Vårdaren har 

här en mycket viktig roll att underlätta patients andning. Detta kan göras genom olika 

omvårdnadsåtgärder, som att till exempel hjälpa patienten att hitta en kroppsställning 

som främjar andningen. Som vårdare är det också viktigt att inge trygghet och ge tid för 

patienten, detta för att minska patientens upplevelse av ångest och oro som andnöd 

medför. (Klang-Söderkvist, 2001, Lomborg & Kirkevold, 2005). 

 

Praktiska implikationer  

 

 Varje patient är unik och har utarbetat olika strategier för att klara av aktiviteter 

vid sjukdomen. Det är viktigt att ge patienten tid att berätta hur hon/han vill ha 

det för att underlätta patientens vardag.  

 Vara öppen för patientens uttalade och outtalade behov och vara medveten om 

hur kronisk obstruktiv lungsjukdom påverkar patienten genom bland annat ökad 

trötthet av nedsatt syreupptag till blodet. 

 Vara medveten om att det inte alltid syns hur sjuk patienten är och därigenom 

också att aktivitetsförmågan är nedsatt. 

 Hjälpa patienten med hygienen då andningsarbetet upplevs som minst krävande 

för patienten. 

 Då andningsarbetet kräver mycket energi och patienten oftast har nedsatt aptit är 

det viktigt att se till att deras näringsintag tillgodoses. Detta kan göras med hjälp 

av kostregistrering, önskekost och hjälp av en dietist.  

 Ta hjälp av annan specialistutbildad personal så som dietist, sjukgymnast, 

arbetsterapeut och kurator för att underlätta patientens vardag. De har en 

kunskap som sjuksköterskorna saknar i sin utbildning. 

 Vara medveten om att patienter kan förneka sin sjukdom och därför ställa frågor 

om hur de upplever sina symtom och ge dem undervisning utifrån det hur de kan 

förbättra sitt liv i möjligaste mån. 
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Slutsats 

Människor som drabbas av en kronisk sjukdom som KOL upplever sin vardag mycket 

olika beroende på om de har bra eller dåliga dagar eller om de har måttligt eller svårt 

lidande av sjukdomen KOL. Som blivande sjuksköterskor kommer vi att möta denna 

patientgrupp ofta oavsett var vi kommer att arbeta då patienterna vårdas inte bara på 

sjukhus utan även inom primärvården och kommunen.  

 

Patienter som lider av sjukdomen KOL lever ständigt med ovisshet över hur sjukdomen 

kommer att ge sig tillkänna. Då sjukdomen påverkar andningsförmågan och är 

progressiv minskar aktivitetsförmågan, vilket gör att denna patientgrupp upplever sin 

vardagsvärld begränsad. Patienterna upplever ofta ångest över hur länge de skall kunna 

upprätthålla sin andning, vilket i sin tur gör att andningsfunktionen försämras. Denna 

onda cirkel är viktig att vara medveten om som vårdare så att vi kan stötta patienten i 

deras behov och problem och därigenom förbättra patientens vardagsliv.  

 

En sista tanke att ha med sig ut i klinisk verksamhet som nyexaminerad sjuksköterska är 

att inte bara ha fokus på medicinsk behandlig utan också möta patienten utifrån sin 

livsvärld:  

 
Vårdaren kan i sin vård visa aktning för patientens värdighet genom att vårda patientens 

kropp istället för att använda kroppen för behandling. (Edlund, 2002, s.68)  
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BILAGA 1 
    

     

Översikt över analyserad litteratur 

 

Artikel Vårdvetenskapligt 

perspektiv 
Problem & syfte 

 
Metod 

 
Resultat 

 
Titel: 

Chronic obstructive 

pulmonary disease: 

Phenomenological 

study of patient´s 

experiences 

Författare: 

Barnett, M 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing 

Årtal: 2005 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

ostrukturerad 

intervju studie 

 

Att studera 

upplevelsen av 

att leva med 

KOL 

 

10 patienter med 

diagnostiserad KOL 

intervjuades  

 

KOL patienters 

perspektiv av det 

dagliga livet. 

Andfåddhet,ångest, 

panik, rädsla, 

förlust av sociala 

aktiviteter och 

relationer, 

livskvalitet 

 

Titel: 

The meaning of 

living with chronic 

obstructive 

pulmonary disease 

Författare: 

Clancy, K. Hallet, C. 

& Caress, A. 

Tidskrift: 

Journal of Nursing 

and helthcare of 

Chronic illness 

Årtal: 2009 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie 

 

Att undersöka 

KOL-patienters 

exsistentilla 

erfarenheter som 

blivit ordinerade 

syrgas i hemmet. 

Även närstående 

intervjuades 

10 patienter med 

KOL, enskilda 

intervjuer i hemmet 

Både män och 

kvinnor 

Negativa 

erfarenheter av att 

leva med KOL 

med förändringar 

av livsstil och 

livskvalitet 

 

Titel: 

Living with chronic 

obstructive 

pulmonary diseaseat 

the end of life: a 

phenomenological 

study 

Författare: 

Ek, K. & Ternestedt, 

B-M. 

Tidskrift: 

Journal of Advanced 

Nursing 

Årtal: 2008 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie 

Beskriva  KOL 

patieners 

upplevelser i det 

palliativa skedet 

8 patienter 

intervjuades i 

hemmet och 2 på 

sjukhuset. Öppna 

frågor och band 

inspelningar 

Patienterna 

påverkades på 

olika sätt. De 

fysiska 

begränsningarna 

påverkade 

aktiviteterna i 

dagliga livet, vilket 

ledde till social 

isolering. 

Känslorna 

pendlade mellan 

meningsfullhet och 

meningslöshet. 

Delaktighet och att 

livet var 

meningsfullt gav 

individen energi 

och önskan att 

fortsätta leva 
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Titel: 

Living with chronic 

pulmonary disease: 

Insiders´ 

perspective 

Författare: 

Fraser, D.D., Kee, 

C.C. & Minick, P. 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 2006 

Kvalitativ 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

studie 

Äldre vuxnas 

upplevelse av att 

leva med svår 

KOL i avsikt att 

öka förståelsen 

för hur 

sjukdomen 

påverkat dem 

och på vilket sätt 

de har integrerat 

sjukdomen i sitt 

liv 

10 äldre vuxna fem 

kvinnor och fem män 

intervjuades med halv 

strukturerade 

intervjuer 

Veta vad som 

funkar. Orka med. 

Förlora 

kontroll/behålla 

kontroll. 

Ändringar som 

associeras med 

KOL beskrevs 

som att byta 

livsstil. Andnöden 

hade stor påverkan 

på livet. De 

identifierade de 

effektivaste 

metoderna att 

klara av andnöden. 

Titel:  

Living with chronic 

obstructive 

pulmonary disease: 

developing 

conscious body 

management in a 

shrinking lifeworld 

Författare: 

Gullick, J. & 

Stainton, M.C. 

Tidskrift:  

Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 2008 

Kvalitativ 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

studie 

KOL patienters 

erfarenhet av hur 

kroppen upplevs. 

15 patienter med 

emfysem och 14 av 

deras anhöriga. De 

var lottade från tre 

undervisningssjukhus. 

De intervjuades två 

gånger, en gång 2003, 

en gång 2005 

Patienter med svår 

emfysem upplever 

en begränsad 

livsvärld på grund 

av andfåddhet. De 

utvecklar 

strategier för att 

underlätta andning 

och rörlighet 

Titel: 

Body care 

experienced by 

people hospilatized 

with severe 

respiratory disease 

Författare: 

Lomborg, K., Bjørn, 

A., Dahl, R. & 

Kirkevold, M. 

Tidskrift: 

Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 2005 

Kvalitativ 

metodologisk 

studie 

Sjukhus 

patienters 

erfarenhet av att 

få hjälp med 

kroppsvård 

12 patienter som 

intervjuats på 

sjukhus. Öppna 

intervjuer  

Patienten upplevde 

kroppsvården som 

aktivitet vilken 

hade betydelse för 

den personliga 

integriteten. 

Beroende och 

andfåddhet 

påverkade 

kroppsvården och 

patientens kamp 

för autonomi. De 

använde tre 

strategier: Inte ge 

upp. Hantera 

beroende och 

minska andnöden. 
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Titel: 

Curtailing: handling 

the complexity of 

body care in people 

hospitalized with 

severe COPD 

Författare: 

Lomborg, K. & 

Kirkevold, M. 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Årtal: 2005 

Grounded theory-

en systematisk 

kvalitativ metod 

Att redogöra för 

hur patienter på 

sjukuhs med svår 

KOL får hjälp 

med sin 

personliga 

hygien. Och hur 

personalen kan 

stödja patienten 

till ett ökat 

välbefinnande 

och komfort 

Intervjuer och 

observationer av och 

med 12 patienter, 30 

år och äldre som 

behövde hjälp av 

personal med den 

personliga hygienen, 

använde syrgas och 

tog medicin för att 

klara av intervjun 

Vid hjälp av 

personlig 

kroppsvård behövs 

pauser. Andnöd 

och utmattning 

förekom. 

Patienterna 

upplevde 

värderade tyst, 

planerad, effektiv 

och enkel 

omvårdnad. 

Viktigt att 

sjuksköterskan 

skapade en god 

miljö och 

anpassade hjälpen 

efter patientens 

förmåga. 

Titel: 

Living with chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease:Part 1 

Struggling with 

meal-related 

situations: 

experiences among 

persons with COPD 

Författare: 

Odencrants, S. & 

Ehnfors, M. 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Årtal: 2005 

Kvalitativ 

beskrivande studie 

Beskriva 

patientens 

upplevelse vid 

måltidsrelaterade 

situationer 

Fem män och 

åttakvinnor 

intervjuades och 

skrev dagbok 

Positiva och 

negativa känslor 

vid måltider. Att 

de kände sig 

beroende av andra 

vid handling. Det 

nämndes också om 

att vara själv eller 

ensam, aptit, 

hunger och behov 

av tid vid måltider.    

 

 

 

 

 


