
EXAMENSARBETE  -  KANDIDATNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP  

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2009:41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Att leva med syrgas 
KOL-patienters upplevelser av kontinuerlig syrgasbehandling i hemmet 

 

 

 

 

 

Katarina Bååth 

Carina Erskine 

 
 

 

 

 
 

 



 

Uppsatsens titel: Att leva med syrgas 

KOL-Patienters upplevelser av kontinuerlig syrgasbehandling i 

hemmet 

 

Författare: Katarina Bååth 

Carina Erskine 

 

Ämne: Vårdvetenskap 

  

 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng  
 

 

Kurs: Fristående kurs 

 

Handledare:  Birgitta Andersson 

Examinator:  Elisabeth Björk Brämberg 

 

  

 

Sammanfattning    

I Sverige påbörjar ca 1500 patienter syrgasbehandling i hemmet varje år. De flesta av 

dessa har KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Inom vården har KOL varit känt i ca 

200 år. Idag är KOL ett växande hälsoproblem med stor dödlighet. När beslutet tas att 

patienten behöver kontinuerlig syrgas i hemmet är det troligtvis efter lång tid av 

sjukdom och försämring av lungfunktionen. Tidigare vårdvetenskaplig forskning kring 

KOL-patienters upplevelser av syrgasbehandling finns, men det är brist på 

sammanställd forskning av patienters upplevelser av vad det innebär att använda syrgas 

i hemmet. Syftet är att beskriva KOL-patienters upplevelser av sin sjukdom samt att 

vara beroende av syrgas i hem och dagligt liv. Metoden som vi använt är en 

litteraturöversikt av åtta artiklar där fem är kvalitativa och tre är kvantitativa. Resultatet 

redovisas i två kategorier, livet med KOL och vad det innebär och beroendet av syrgas 

och vad det innebär. Resultatet visar att KOL som sjukdom och livet med syrgas går in i 

varandra och i beskrivningen av deras liv med syrgas beskrivs oftast symtomen mer på 

KOL. KOL- patienter har en begränsad livsvärld och att kontinuerlig syrgasbehandling i 

hemmet påverkar patienten. Patienten med syrgasbehandling har förlorat en del av sig 

själv och livet kan kännas mera inskränkt. Resultatet visar att det finns behov av stöd 

från sjuksköterskan i mötet med dessa patienter. 

 

Nyckelord: Syrgasbehandling, KOL, Patienters upplevelser i hemmet. 
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INLEDNING  

 

I vårt yrke som sjuksköterskor har vi mött patienter med svåra lungproblem som 

resulterar i att de skrivs ut ifrån sjukhuset beroende av syrgas. Vår erfarenhet av möten 

med dessa patienter som oftast har en kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) gav 

intresse för den här studien.  

 

I sökningen av litteratur framkom bland annat att okunskap om patientens och 

närståendes upplevelser kan leda till ett isolerat liv och depressioner för dem. Även att 

patienten och dennes närstående behöver bli bättre förberedda inför den livsförändring 

som KOL och syrgasbehandling i hemmet innebär. Om de blir lyssnade på och är mer 

informerade kan de klara av sin livssituation bättre och även vara bättre förberedd på de 

hinder som finns med att ha syrgas i hemmet.  

 

Sjuksköterskan möter patienter med KOL i olika former av vård, både på avdelning, på 

vårdcentralen och i hemmet. Att få en ökad förståelse för patientens upplevelse och 

dennes behov, är nödvändig kunskap för sjuksköterskan, att ‖känna in‖ och lyssna på 

patienten ingår i sjuksköterskans ansvar och funktion. 

 

 

BAKGRUND  

I Sverige påbörjar över 1500 patienter hembehandling med syrgas varje år och i 60 % 

av fallen rör det sig om patienter med kronisk hypoxi dvs. nedsatt syremättnad i 

vävnaderna orsakad av KOL annan lungsjukdom eller hjärtsvikt. I 40 % av fallen är 

behandlingen i palliativt syfte (Löfdahl, Gustavsson, Franklin & Ström, 2007).  

 

Närmare 700 000 människor i Sverige lider av KOL. Vid lungsjukdomen KOL är risken 

dubbelt så hög att kvinnor behöver syrgas än män. Den bakomliggande orsaken tros 

vara att kvinnor skadas mer av tobaksrökning än män. Sjukdomen beror i 9 fall av 10 på 

rökning. Var tredje rökare över 50 år har KOL. Hälften av alla rökare över 70 år har 

KOL. År 2020 räknar WHO att KOL är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. 

KOL går inte att bota (Astra Zeneca, 2006).  

 

Vad är KOL? 

 
KOL är ett relativt nytt sjukdomsbegrepp. Inom vården har KOL som sjukdom varit 

känd ungefär 200 år. De tidigaste referenserna om KOL är från 1679 av en läkare som 

hette Bonet (Petty, 2006). Idag är KOL ett växande hälsoproblem med stor dödlighet. 

KOL är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. En kronisk sjukdom är en sjukdom 

som har ett långvarigt förlopp och som övergår till att bli obotlig (Svenska Akademins 

Ordbok, 2008).  

 

Det som händer med patienter med KOL är att luftflödet minskas genom de mindre 

luftvägarna i lungorna. Andnöd är det vanligaste tecknet på KOL, speciellt vid 

ansträngning. Slemhosta, väsande och pipande andning är också vanligt. KOL leder 
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också till ökad känslighet för andra luftvägsinfektioner. Rökningen är den absolut 

vanligaste orsaken. Att ha KOL innebär att alltid ha ett nedsatt luftflöde 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2008). 

 

KOL är ett samlingsnamn för två sjukdomar. Den ena är bronkit-bronkiolit, 

inflammerad och kroniskt trånga stora och små luftrör. Den andra är emfysem, 

lungornas elasticitet försämras. KOL delas in i fyra klasser: Preklinisk-KOL, Lindrig 

KOL, Medelsvår KOL och Svår KOL. Pre-KOL är ett förstadium, lungorna har 

fortfarande 80 % av sin friska kapacitet, skadorna är inte så stora och det går fortfarande 

att bli bättre. Vid Svår KOL är lungkapaciteten endast hälften av den normala 

kapaciteten och skadorna betydligt större. Ju tidigare sjukdomen upptäcks desto större 

chans har patienten att förbättra sin hälsa (Astra Zeneca, 2006). 

 

Rökstopp, medicinering, rätt kost med dietisthjälp och motion är några exempel på den 

hjälp som sjuksköterskan kan erbjuda i sitt arbete med patienten. Som sjuksköterska är 

det viktigt att veta vad som händer med patienten när han får KOL. Patienten med KOL 

har kronisk luftrörskatarr som i sin tur leder till kronisk hosta. Att veta vad som kan ges 

för att lindra och minska lidande ingår i sjuksköterskans roll och funktion. Att ge råd 

med rökavvänjning t.ex. eftersom rökning är den största bakomliggande orsaken. Att ge 

råd om motion och kosthållning är av stor vikt. En KOL patient får ej gå ner i vikt. 

Undernäring är vanligt bland patienter med KOL. En del av förklaringen är det ökade 

andningsarbetet. Friska personer använder bara några procent av den totala 

energiförbrukningen till andningen. KOL -patienter däremot, kan förbruka upp till 20-

40 % av sin totala energiförbrukning enbart på andningsarbete. Dyspne medför ofta 

nedsatt aptit och därmed ytterligare försämrat energiintag. Och lever man ensam är 

isolering och depressivitet en bidragande faktor. Detta i kombination med avsaknad av 

en trygg matsituation kan leda till en ond cirkel och ytterligare viktnedgång (Malmgren, 

2008). 

 

För att diagnosticera KOL är spirometri ett mycket viktigt instrument, detta i 

kombination med symptom är mycket viktigt för att både diagnostisera med också att 

följa upp dessa patienter, så att behandlingen kan modifieras allteftersom sjukdomen 

och dess symtom förvärrats med tiden (Rabe et al., 2007). 

 

Syrgasbehandling i hemmet 

 

Syrgasbehandling i hemmet ges till de flesta patienter via en syrgaskoncentrator som 

anrikar rummets luft och de flesta har också mobila syrgasbomber som används när de 

går ut (Löfdahl et al., 2007). När läkaren tar beslutet att patienten behöver kontinuerlig 

syrgas hemma finns vissa riktlinjer som ska följas. För patienten är detta troligtvis efter 

lång sjukdom och en gradvis försämring under lång tid samt kanske en akut försämring, 

en exacerbation av sjukdomen och sjukhusvistelse. En exarcebation av KOL är ett 

tillstånd som beskrivs av Rabe et al. (2007) som en händelse i det naturliga 

sjukdomsförloppet där en försämring av patientens dyspne, hosta och slem som är värre 

än vanligt och kommer plötsligt och behöver behandling. Ofta är det en förkylning eller 

luftföroreningar, men en tredjedel av exarcebationerna kommer utan att orsakerna kan 

identifieras. Dessa exarcebationer är ofta livshotande och kräver ibland behandling på 
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intensivvårdsavdelning. Mycket av KOL behandlingen handlar om att förebygga dessa 

exacerbationer. Enligt riktlinjerna för syrgasbehandling i hemmet är kronisk hypoxi dvs. 

blodgasvärde på <7, 3 kPa (ca 88 % Sao2), detta bör vara testat vid minst två tillfällen 

med minst 3 veckors intervall. Sjukdomsskedet bör vara stabilt och behandlingen 

optimal, dvs. medicinskt har allt som är möjligt gjorts men behovet av syrgas kvarstår. 

Även blodgas i intervallet 7,3-7,8 kPa (dvs. lite bättre) men med samtidiga hjärt och 

blodbildsförändringar trots optimal behandling, är indikationer för syrgasbehandling 

hemma, Löfdahl et al., (2007). 

 

Löfdahl et al (2007) skriver att orsaker till att patienter kan nekas att ha syrgas hemma 

är fortsatt rökning, gasspis, vedeldning eller bristande samarbetsförmåga. De framhåller 

även att hemoxygen sätts i nuläget in på samma indikationer oavsett sjukdomsorsak Att 

det är oerhört viktigt för KOL patienter med kontinuerlig syrgas är bevisat genom två 

studier som genomfördes i början av åttiotalet, Dessa bevisar den förlängda överlevnad 

som man får vid syrgasbehandling, den första är MRC –studien (Medical Research 

Council, 1981) som jämförde 87 patienter med KOL och hypoxi till antingen 

syrgasbehandling 15 timmar per dygn eller ingen syrgas alls. De följde patienterna i fem 

år och fann en tydlig skillnad i mortalitet, där de som behandlats med syrgas hade en 

markant högre överlevnad efter fem år. I NOTT –studien (Nocturnal oxygen Therapy 

Trial 1980, USA och Kanada) jämfördes en grupp patienter som fick syrgas 12 timmar 

per dygn mot en grupp som fick 24-timmars syrgasbehandling. Efter två år var 

mortaliteten nästan dubbelt så hög i gruppen som fick syrgas endast 12-timmar. Dessa 

två studier är vägledande i alla internationella rekommendationer och kan inte upprepas 

ur etisk synpunkt då resultaten var så dramatiska. Det är således av stor vikt för en 

patient med KOL och kronisk hypoxi att få syrgas i hemmet och då helst 24-timmar 

(Löfdahl et al., 2007). 

 

Lewis et al (2007) visar i sin studie att trots de fördelar syrgasbehandling ger när det 

gäller överlevnad och förbättrad ork och livskvalitet så är det lika vanligt med ångest 

och depression hos den gruppen som hade syrgas jämfört med den som inte hade det. 

Detta handlar om patienter med svår KOL. Lewis et al (2007) beskriver också att det är 

vanligt med ångest och depression i denna patientgrupp som även verkar vara 

underbehandlad. dvs. i de två grupperna hade 33 % respektive 37 % klara tecken på 

depression, men bara 11 % i båda grupperna hade antidepressiv medicinering. 

Resultatet i studien visar att ångest, oro och depression är vanlig och bortglömd i många 

av dessa patienters behandling (Lewis, Annandale, Sykes, Hurlin, Owen & Harrison, 

2007). 

 

I en kanadensisk studie av relationen mellan ångest och andnöd under en akut 

exarcebation av KOL, beskriver patienter en dynamisk relation mellan ångest och 

emotinell funktion och andnöd. Patienterna har lärt sig leva med att vara vara bräckliga 

emotionellt sett och detta speciellt vid akuta exarcebationer, det beskrivs som en cykel 

av dyspne–ångest-dyspne (Hill Bailey, 2004). 
 

En holländsk studie visar att patienter med svåraste stadiet av KOL ofta inte uttrycker 

sitt behov av hjälp med sin svåra situation och andnöd. De har accepterat deras 

komprimerade liv som normalt och endast vid exarcebationerna ansåg de att de var 

‖sjuka‖. De ansåg att de inte fanns något mer att göra och uttryckte inte önskan att få 
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hjälp att förbättra sin livssituation. Studien visade att det är viktigt att aktivt utforska hur 

olika slags hjälp kan hjälpa dessa patienter (Habraken, 2008). 

 

 

Teoretiskt perspektiv 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver livsvärlden som 

en ontologi, en stomme till vårdandet. De menar att människors livsvärld, deras vardag 

och dagliga tillvaro bör uppmärksammas och att som vårdare ha patientens perspektiv. 

KOL- patientens livsvärld är oftast begränsad. Det finns mycket som hindrar när 

sjukdomen har brutit ut. Världen har blivit mindre tillgänglig, och eftersom sjukdomen 

ständigt gör sig påmind kan tiden kännas ändlig. Patienten förstår att livet inte är 

oändligt och när man inte har sin hälsa kvar så blir livssituationen en annan. Människor 

har tillgång till livet genom kroppen och så länge vi lever gör vi det genom våra 

kroppar. Varje förändring i kroppen ger en förändring av vår upplevda värld och 

tillgången till världen. KOL- patientens kroppsliga otillräcklighet, att ha syrgas som 

stöd för att andas lättare kan förstås genom Merleau–Pontys teori om den levda 

kroppen, subjektiv kropp. Att vi inte har en kropp, utan är en kropp och förändringar i 

vår kropp innebär en förändring i vår förståelse av världen och vår identitet. Vårdandet 

innebär att ‖förändra hälsoprocesserna‖. Hälsa är en upplevelse att vara hel som 

människa. Om livet saknar mening har hälsan ingen betydelse. När livet präglas av 

lidande kännetecknas det inte längre av den naturliga hållningen där ‖kroppen bara 

finns‖, utan av en ‖förlorad‖ förmåga, en förlorad tillgång till livet och världen. Att lida 

och ha ohälsa innebär att människan fortfarande vill men inte kan (Dahlberg et al., 

2003). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Allt fler människor lever i dag med KOL. Det är ett allvarligt hälsoproblem och WHO 

bedömde redan 1990 att KOL är den sjätte vanligaste dödsorsaken i världen. Inom olika 

former av vård, på sjukhus, inom öppenvården och i hemmet vårdas dessa patienter.  Att 

vara beroende av syrgas på institution men även i hemmet är en verklighet för många 

människor med allvarliga lungproblem. Tidigare vårdvetenskaplig forskning kring 

KOL-patienters upplevelser av syrgasbehandling finns, men det är brist på 

sammanställd forskning om patientens upplevelse av den livsförändring som 

syrgasbehandling i hemmet innebär. Sjuksköterskan behöver få en ökad förståelse om 

patientens egen upplevelse av sin livsförändring. Det är en nödvändighet för att kunna 

sätta sig in i och bemöta KOL-patienten med kontinuerlig syrgasbehandling. Därför är 

det av stor vikt att sjuksköterskan med sin attityd och sina handlingar skapar en 

möjlighet för patienten att känna hopp och meningsfullhet i sin förändrade livsvärld och 

även för att kunna hjälpa patienten i dennes hälsoprocesser. 

 

SYFTE 

 

Syftet är att beskriva KOL-patientens upplevelser av sin sjukdom samt 

syrgasbehandling.   
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METOD 

Vi har valt att göra en litteraturöversikt för att få en bild av kunskapsläget när det gäller 

syrgasbehandlade KOL-patienter. Översikten bygger på olika typer av forskning.  

Kvalitativa studier är oftast data som samlas in genom skrivna berättelser eller 

intervjuer eller observationer som beskriver ett fenomen. De ger ökad förståelse för 

patientens erfarenheter, upplevelser och förväntningar. Undersökningar där patienten får 

beskriva sin livsvärld med egna ord lämpar sig bäst med en kvalitativ metod (Dahlberg, 

1997). De kvalitativa artiklarna beskriver patientens egna upplevelser och har förståelse 

som yttersta mål (Dahlberg, 1997). 

 

Kvantitativ metod är den mer naturvetenskapliga, traditionella metoden där resultaten 

visas i tabeller, diagram och medelvärden. En mer översiktlig statistik där det 

exempelvis går att se på livskvalitévärden. De kvantitativa artiklarna hade beskrivningar 

i resultaten som gav inblick i patienternas liv t.ex. samband livskvalité samt dyspne, 

rädsla för beroende, och de inkluderades pga. detta. Friberg (2006) beskriver en 

litteraturöversikt där ett systematiskt urval av texter inom ett begränsat område 

kvalitetsgranskas och analyseras vilket resulterar i en beskrivande översikt av 

området/forskningsproblemet. I en litteraturöversikt som denna kan både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar användas.  

 

Datainsamling 

 
För att få fram information till denna litteraturöversikt har relevanta artiklar sökts och 

sökningen grundar sig på sökord som fomulerats utifrån problemformulering och syfte. 

Datainsamlingen grundar sig på sökord: Oxygentherapy, COPD, patients experience at 

home var för sig samt i olika kombinationer. Sökningen gjordes på internationella 

referensdatabaser; Cinahl, Medline och på Samsök. Träffarna varierade med antal ord i 

sökningen och var ibland ner till fyra träffar om vi använde alla sökord tillsammans.  

 

Cirka 25 abstrakt hittades och lästes, urvalet skulle stämma in på syfte och 

frågeformulering. Åtta av dessa valdes ut, först hittades de fem kvalitativa artiklarna och 

efter en period av sökande efter fler kvalitativa artiklar tog vi beslutet att inkludera tre 

kvantitativa artiklar som hade beskrivningar i sina resultat som uppfyllde vår 

frågeställning och vårt syfte.  

 

Artiklarna fann vi under våren, sommaren och hösten 2008. Urvalet avgränsades till 

artiklar som inte var äldre än 1995, samt endast gällande vuxna patienter. Alla artiklar är 

hämtade ifrån västvärlden med undantag av en artikel ifrån Japan en internationell bredd 

med artiklar ifrån Japan, Grekland, Island, Sverige och Holland.   

 

Dataanalys 

 
Vi har använt oss av Evans (2003) syntesprocess, detta är en metod som ofta används i 

kvalitativa sammanhang för att presentera resultatet i teman. Materialet granskades och 

bearbetades i flera steg utifrån Evans process. Artiklarna lästes igenom  flera gånger var 
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för sig för att få en helhetsbild av innehållet. Därefter lästes innehållet i resultatdelarna 

mycket noggrant där hittades nyckelfynd, som återkom i flera artiklar. Nyckelfynden 

markerades och skrevs ned, likheter och skillnader diskuterades och de två kategorierna 

växte fram. Nyckelfynden som de beskrevs i texterna analyserades och skrevs ned. Text 

skrevs ned i varje nyckelfyndstitel med citat som beskrev även tydligare de fenomen 

och mönster som patienterna beskrev. Dessa nyckelfynd eller teman presenteras i 

resultatet som kategorier.  

 

Artiklarnas resultat framkom olika upplevelser i patienternas liv i att leva med syrgas 

eller att leva med sjukdomen KOL. I de kvantitativa artiklarna hittades dessutom en del 

material i resultatdiskussionen. De kvantitativa artiklar som hittades användes i 

analysen i resultatdiskussionen som beskrev fenomenen i text.  Åtta kategorier kunde 

delas in och det var återkommande beskrivningar av olika fenomen i dessa patienters 

liv. Därefter delades det upp i två övergripande kategorier, Hur är det att leva med KOL 

och hur är det att leva med syrgas. Citat användes för att på ett tydligare sätt beskriva 

patienternas egna ord och få en tyngd i deras livsframställning. Citaten översattes inte 

till svenska för att behålla originalverisonen och förhindra eventuella feltolkningar. 

 

RESULTAT 

Resultatet visar på KOL- patientens begränsade livsvärld och att kontinuerlig 

syrgasbehandling i hemmet och i dagligt liv påverkar människan i livets alla olika 

former.  Patienterna har sina unika upplevelser, men det finns också tydliga likheter. 

Resultatet redovisas i två kategorier, då vi fann att livet med KOL och vad det innebär 

samt beroendet av syrgas och den förändring detta innebär var det som tydligast 

framkom i vår studie. 

 

Resultatet presenteras i två kategorier och åtta underkategorier enligt nedan (se tabell 1) 

 

 

 

Hur det är att leva med KOL 
Ångest och oro 

Skam och skuld 

Relationer 

 

Hur det är att leva med syrgas 
Att hantera sin andnöd 

Begränsningar 

Rädsla att bli beroende 

Informationsbehov 

Ny frihet 

 

Tabell. 1 Kategori och underkategori 
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Hur det är att leva med KOL 

 

Att ständigt vara påmind av sin sjukdom varje dag, natt och minut är en KOL- patients 

vardag. Något de får lära sig att leva med och så småningom nås en form av acceptans 

hos många patienter, men vägen dit kan vara lång med ibland oöverkomliga hinder. 

  

Ångest och oro 

 

Flera av artiklarna (Ingadottir & Jonsdottir, 2006; Ring & Danielson, 1997; Robinson, 

2005; Shackell, Jones & Harding, 2007) handlade om att ångest och oro är ständiga 

följeslagare för de människor som lever med KOL och använder syrgas. Att ha andnöd 

gav panikkänslor som sedan genererade i ökning av ångest vilket i sin tur ledde till ännu 

mera andnöd (Shackell, 2007). För patienten betyder det att balansen mellan ångest- oro 

och andnöd samt att de ofta har depressiva känslor som försvårar livssituationen. Detta 

framkom tydligt i de flesta studier och inverkade på patientens hela livsvärld. En patient 

säger: “Yeah, just the breathlessness frightens me. When I’m on my own, if I’m on my 

own I’m afraid that something might happen to me, you know, and I’m on my own, 

there’s nobody here, that’s what I’m afraid about‖ (Shackell, 2007, s.381). 

 

Deltagarna i en studie skrev känslor som frustration, rädsla, vrede och att de upplevde 

sig deprimerade för att omgivningen och vården inte alltid
 
förstod deras behov.  De 

beskrev även att de till slut accepterade sin sjukdom trots, att omgivningen inte alltid 

kunde förstå deras livssituation. De beskrev hur vårdpersonal saknade förståelse för hur 

stor planering och organisation varje handling tar. Accepterande av sjukdomen och de 

patienter som hade gjort livsavgörande ändringar i sin livssituation var de som inte 

nämnde depression i sin beskrivning (Robinson, 2005). De patienter som hade nått en 

form av acceptans av sin sjukdom och situation nämnde inte depression. Patienterna 

menade att det var viktigt att man hade en psykologisk och fysiologisk acceptans för att 

kunna börja leva sitt liv på ett nytt sätt.  

 

En del KOL- patienter som upplevde panikångest attacker, talade om strategier att stå ut 

med dessa attacker. Att inte kunna få luft skrämde patienterna och detta ledde till rädsla 

och ibland till panikångest. Panikångest påverkade andningen starkt och gav andnöd 

och andnöd gav ångest, som en ond cirkel. ―I have little panic attacks. The more you 

learn to master them less frightening they are. Your brain tells you have been here 

before, you know what to do, and you get through it‖ (Robinson, 2005 s.41). 

                                           

Hälften av deltagarna i samma studie beskrev känslor av depression och en deltagare 

beskrev suicida tankar. ―I could do myself in dead easy. I don’t know what’s going to 

happen, but I hope the future holds another five minutes for me. I wish they would give 

me some tablets and they would put me out completely‖ (Robinson, 2005, s.41). 

 

Att tala om framtiden gav uttryck för många olika känslor, de tyckte det var svårt först 

att uttrycka dem, men sen kom många tankar och funderingar fram. En del uttryckte 

ångest över framtiden och ibland vågade de inte ens tänka framåt. En del sa att leva med 

kontinuerlig syrgas är att förr eller senare blir situationen värre dvs., sjukdomen 
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förvärras. Även rädsla att bli inlagd på sjukhus lång tid fanns med i framtidstankarna 

(Ring & Danielsson, 1997).  

 

Ångest och oro påverkar även sömnen och har patienten dessutom svår andnöd blir 

sömnkvalitén påverkad som i sin tur leder till fysisk och psykisk inaktivitet. ‖But 

sometimes during the night it gets frightening. I will say that…well, er, you feel 

something coming on, er, you sense your breathings not too good or it’s getting worse 

and panic sets in a bit and makes it that little bit more worse” (Shackell, 2007, s.381).  

―I think a lot of it as well is, am I gonna see the next morning?‖ (Shackell, 2007, s.381). 

 

Att ha tillgång till syrgas i hemmet gjorde ändå att vissa sov bättre på nätterna. Det 

kändes som en trygghet och oro och ångest minskade (Shackell, 2007). 

 

 

Skam och skuld 

 

De flesta patienter med KOL ger rökningen skulden, fast det är inte alla som lyckas att 

sluta även om de vill och förstår att ett rökstopp kan stanna upp sjukdomsutvecklingen. 

Att inte kunna sluta röka skapade ångest, skam och skuldkänslor. Många patienter ser 

sambandet mellan rökning och KOL, men det är svårt att ändra invanda mönster. 

Svårigheten att sluta röka var ofta underskattad av vårdpersonal som omedvetet 

förväntade sig en anpassning från patientens sida (Robinson, 2005). ‖… when I first felt 

poorly I didn’t stop smoking. You are like an alcoholic, one cigarette and off you go 

again‖ (Robinson, 2005, s.39). 

 

 

Ibland kunde rökningen vara det enda som gav mening i livet och som kändes normalt 

efter att de hade fått sluta arbeta vid unga år och inskränkningar på allt annat som gav 

dem lust att leva. Att sluta röka var som att förlora något betydelsefullt i livet.  Det 

kunde också uttryckas som att bli besegrad. Trots att de själva märkte hur rökningen 

påverkade deras sjukdom och liv behövdes cigaretten för den hade blivit en del av vem 

de var och att sluta var att ge upp något av sig själv.‖…I still smoke three cigarettes a 

day. It is the only normal thing left that I do‖ (Robinson, 2005, s.40). 

 

I Tsara, V., Serasli, E., Katsarou,Z.,Aggeliki, T., Christaki, P. (2008)  studie av grekiska 

män med hemsyrgas och KOL upptäcktes också att det var patienter som fortfarande  

rökte. Det poängteras där att det är viktigt med uppföljning av dessa patienter sedan de  

fått syrgas för att hjälpa patienterna med deras köksug och stötta dem i att ev. sluta röka.  

 

En patient i Robinsons (2005) studie satte ett samband mellan att känna sig deprimerad 

och skamkänslor för att han inte slutat röka. Enligt Robinson (2005) var depression med 

skamkänslor inte ovanligt.  Något som de bar med sig för att de inte hade lyckats att 

sluta röka. Fastän de accepterade sin sjukdom och nya livssituation så hoppades de att 

det ändå fanns något kvar för dem som kunde göras.  

 

Många patienter hade en rädsla av att bli beroende och skämdes över 

syrgasbehandlingen (Kampelmach, 1997). Denna kvantitativa studie gick inte in på 

varför patienterna skämdes, dock beskriver Ingadóttirs (2006) studie lite om skammen 
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över syrgastuben. Studien visade att många patienter tyckte att syrgastuben gjorde att de 

upplevde sig annorlunda. Den hindrade dem från att vara ute bland andra människor. 

Deras självbild blev hotad och de skämdes för att de inte kunde ta del av livet som de 

gjort tidigare, att de skulle ge en fel bild av sig själv. Många drog sig undan och blev 

isolerade på grund av dessa känslor. 

 

Relationer 

 

Att vara beroende av sin närstående upplevs som en belastning. Att förlora kontrollen 

och självständigheten samt att uppleva sig som en belastning för sina nära är en 

prövning för relationen och det är inte ovanligt att skuldkänslor uppstår. I en del studier 

(Robinson, 2005; Takata et al.,2008;) fick de anhöriga uttrycka sin upplevelse och de 

uttryckte speciellt i Takatas studie att isolering och brist på information som ett 

problem. Om de är en ensam vårdare och patienten inte klarar att gå ut blir vårdaren 

också mycket isolerad. Takatas (2008) studie beskriver att KOL- patienterna fick 

mindre socialt stöd än patienter med andra kroniska sjukdomar. Det stöd som saknades 

och behövdes var avlastning hemhjälp, stödgrupper för vårdare och även matleveranser. 

Detta praktiska stöd betydde mycket för det emotionella välmåendet. Att möta andra 

människor i samma situation i stödgrupper betydde också mycket och gav en känsla av 

att de inte var ensamma i sin situation. 

  

Att kroppen sviker kan också påverka relationen till sin närmaste. ‖I have the body of an 

old person because of the disease, but the brainpower still of someone my age‖ 

(Robinson, 2005, s.42).   

 

I Ring och Danielssons (1997) studie beskrev patienterna hur viktigt det var med en 

nära relation med en speciell person, en fru, en man, ett barn eller en god vän. Det var 

viktigt att ha någon. De som levde med en äkta hälft poängterade att de inte skulle 

kunna leva hemma om de var ensamma och att deras partner betydde allt för dem. 

Patienterna fick stöd och trygghet genom dessa relationer. Det var en viktig kraftkälla 

som gjorde att de kunde fortsätta att kämpa. 

 

Att även få stöd i form av förståelse, hjälp med dagligt liv som t.ex. handling av nära 

anhöriga är viktigt för att klara av att leva med KOL och ha ett någorlunda normalt liv 

(Robinson, 2005).  

 

Takatas (2008) studie visar en hög stressnivå hos anhöriga som är huvudvårdare och 

behovet av stöd och hjälp till denna grupp är mycket viktig. För att man inte skall 

utveckal depression och isolering som kan vara fallet i denna grupp, så är det bra att 

tänka påi förebyggande. Studien visar att 50 % av vårdarna var deprimerade (Takata, 

2008). 

  

Hur det är att leva med syrgas 

 

I denna del av resultatet har vi samlat vad som framkom om hur livet med syrgas i 

hemmet ter sig för patienten. Att hantera andnöd, beskriver det centrala symtomet i 



 10 

KOL-patienternas tillvaro där syrgasbehandlingen är en direkt avlastning. I 

begränsningar beskrivs hur patienten upplever den fysiska begränsningen i att kroppen 

inte orkar samt att sitta fast i en maskin, sociala begränsningar dvs. att man inte orkar gå 

ut och träffa människor i samma utsträckning tas upp i patienternas berättelser.  

 

Rädsla för beroende beskriver den känsla som dessa patienter upplever av den 

ambivalenta relation de har till behandlingen och hur det påverkar deras användande av 

syrgasen. Behovet av information uttrycks av patienterna. Ny frihet beskriver den 

positiva upplevelsen av att ha syrgas och vad det innebär. 

   

Att hantera sin andnöd 

 

Andnöd är den viktigaste företeelsen i de flesta patienternas liv, oftast i samband med 

fysisk aktivitet och därmed begränsande (Robinson, 2005). Syrgas används för att 

avhjälpa andnöd, och därmed kunna fortsätta med aktiviteter så att begränsningen i livet 

inte är så överväldigande. Andnöd ger rädsla och känslor av panik samt ger en känsla av 

förlorad kontroll (Robinson, 2005). ‖The more panicking you do, the worse you get, and 

the worse you get the more panicking you do” (Cornford, 2000, s.792). 

 

Patienterna använde syrgas för att bryta en ond cirkel där bara tanken på andnöd - gav 

andnöd (Conford, 2000). Att kunna bryta den onda cirkeln av andnöd och ångest 

uppskattades av patienterna som att få ett vapen mot andnödheten och kunna återfå 

kontrollen över sitt liv igen. 

 

Resultatet av studien i livskvalitet hos grekiska KOL -patienter visade en stark 

korrelation mellan andnöd och livskvalitet hos dessa patienter och de menade att en 

bättre kontroll av andnöd gav bättre livskvalitet (Tsara, 2008). Den stora betydelse som 

kontrollen av andnöd har i dessa patienters liv är mycket tydlig och en nyckel till 

välmående hos dessa patienter. Nattlig andnöd kan vara speciellt jobbigt och KOL –

patienter har därmed ofta svårt att sova (Shackell, 2007). De beskriver nattlig rädsla och 

ångest ofta med plötsliga episoder av andnöd och ångest. En del sov bättre på dagen då 

de hade mer stöd och hjälp och kände sig tryggare. Tillgång till syrgas betydde mycket 

för sömnen hos patienterna i Schackells studie.  

 

Andnöd beskrivs här av en KOL –patient som numera har syrgas: 

 

Looking back I was always tired, especially in the afternoon. I had headaches and 

would start dosing off and fell asleep if I sat down. I used to have nightmares when I fell 

asleep and woke up finding that I was gasping for air. Even when awake, I sometimes 

found that I could not fill my lungs properly with air. I felt sluggish and not able to do 

what I was used to and my health status was gradually changing (Ingadóttir, 2006, s. 

21).                                        

 

Begränsningar  
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Begränsningar förekommer i olika dimensioner. I kroppslig bemärkelse beroende på 

sjukdomen och andnöden som ger begränsning i att orka med dagliga aktiviteter. 

Syrgasen som ger avlastning av dessa symtom innebär i sig själv, en teknisk och 

praktisk begränsning. Syrgasberoende patienter lider av en begränsning av deras 

mobilitet. Patienten är inte fri att gå vart de vill, syrgaskoncentratorn är för tung att 

flytta och är beroende av elektricitet och slangen kan vara irriterande (Ring, Danielson, 

1997). 

 

 …its hard when you can never walk where you want to and travel anywhere…What’s 

terrible is to be confined and that one must sit with that thing and go to bed during the 

day-time like that. And during the nights …then I lie very still because I’m afraid to 

squeeze the tube… (Ring, Danielson, 1997, s.341). 

 
Begränsningar i det dagliga livet med syrgas och att känna sig låst till en apparat hela 

tiden påverkade dem. Att allt i dagliga livet som t.ex. att tvätta sig var svårt. Detta gav 

både fysiska och emotionella problem. Att inte kunna ta ett bad, raka sig, 

trädgårdsarbete, hushållsarbete och andra sociala aktiviteter blir ett problem. 

Syrgastuben är i sig ett problem för många, den för oväsen, tung och är otymplig 

(Cornford, 2000).  

 

En patient i Robinsons studie beskriver sina dagliga begrönsningar: Washing gets you 

breathless… and the thought of it is enough to give me a nightmare‖ (Robinson, 2005, 

s.40) En annan patient sa: ―Having a shower is a challenge, because at the moment I 

have to get out before I have finished washing‖ (Robinson, 2005, s. 40). 

 

 

Begränsad fysisk aktivitet och sociala aktiviteter som i sin tur gjorde att patienten kände 

sig isolerad och sårbar påverkade också sömnen (Shackell, 2007). 

 

Själva apparaten i sig kunde också påverka sömnen. Många patienter kunde inte ha den 

i sovrummet för att den väsnades på natten när de skulle sova. De planerade sin 

nattsömn så att de drog ut på att gå och lägga sig in i det sista tills de var så trötta  att de 

inte behövde ha på sig masken när de fortfarande var vakna. Att använda masken var ett 

problem för dem (Ingadóttir, 2006). 

  

Att vara socialt begränsad påverkar patienternas psykiska hälsa, begränsningarna kan 

också ge uttryck på många sätt; att inte kunna vara ute mer än några timmar i taget, inte 

kunna gå runt fritt, att folk tittar, stressande, måste ha hjälp att bära tuben, att inte kunna 

laga mat, att ha tillgång till elektricitet etc. (Ring, Danielson, 1997). 

 

Rädsla att bli beroende 

Cornford (2000) beskriver i sin studie om hur syrgas å ena sidan användes för att hålla 

symtomen i schack, dvs. vara i kontroll, men å andra sidan fanns rädslan av att bli 

beroende av syrgas, och därmed förlora ‖kontrollen‖ igen. Kontrollen kan beskrivas 

som att ha makten att göra vad de vill samt att vara oberoende, att inte låta något ‖ta 

över‖. En KOL- patient med andnöd har ju förlorat kontrollen över sin kropp.  Att 

kunna kontrollera andnöden ger makten tillbaka över kroppen, dock med hjälp av en 
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utomstående, en maskin som därmed kan upplevas som ett hot, eller en vän. ‖You have 

to use it in moderation. If you’re going to use it all the time you’re going to become 

dependent on it and that’s something you don’t want to do‖ (Cornford, 2000, s. 792) 

 

Missuppfattningen att desto mer syrgas som användes desto större blev behovet 

beskrivs också i Cornfords studie. ―You know I’m very conscious of it and I think, well, 

it might be a day when I’m very bad and it maybe wouldn’t have the same effect, so I 

respect it and I don’t use it that much‖ (Cornford, 2000, s.792). 

 

En nederländsk studie visar att 20 % av patienter med KOL använder syrgasen mindre 

än vad som är ordinerat (Kampelmacher, 1998). 

 

Att bli vän med maskinen en ambivalent känsla gentemot maskinen beskrivs i 

Ingadottirs studie. 

 

 For one month I set it aside and tried to convince myself I didn’t need it. I had been 

without it all my life, despite the progression of the disease and I might as well be 

without it in the future. But finally, I realized that I could not be without it and we 

became friends. In my case it gave a very quick relief. It was just a matter of getting 

used to it and accepts it. However it often crosses my mind that one day the machine 

might take over and control my life and when this thought occurs to me I start taking 

deep breaths as I am trying to let this not happen to me (Ingadóttir, 2006, s. 22). 

 

Informationsbehov 

 
Patienternas största behov enligt en studie i norra England (Robinson, 2005) visade sig 

vara information om sin sjukdom. Många missförstånd om KOL och dess orsaker och 

behandling fanns. En patient sa: ‖I am not actually sure what the illness is that causes 

me to be short of breath. It’s called emphysema, I think. From what I understand you 

breathe in carbon dioxide and then your body hangs on to it when it shouldn’t‖ 

(Robinson, 2005, s.41). 

 

Patienterna diskuterade sitt behov av information. Ingen ville inte veta. De ville ha 

information så att de kunde planera framåt, ‖I can handle it better if I know what I’m 

fighting. It’s the not knowing that drives me crazy. The knowing I can deal with‖ 

(Robinson, 2005, s.42). 

 

I Cornfords (2000) studie poängteras att patienterna som behöver syrgas mer än 15 

timmar per dag skulle behöva stöd och information speciellt gällande rädslan att 

överkonsumera och bli beroende av syrgas (Cornford, 2000). 

Sömnproblem hos KOL patienter hade orsaker som kunde hjälpas av information och 

stöd när det gäller att bryta negativa mönster etc. sömnskola eller kognitiv terapi, detta 

enl. Shackells studie (2007). 

Den nederländska studien sammanfattas med att långtids syrgasbehandling kan 

förbättras när det gäller information, motivation och uppföljning av patienterna och att 

de ordinerande läkarna också bör utbildas i detta (Kampelmarcher, 1998). 



 13 

Utbildning av patienter är en viktig del av sjuksköterskans roll i vården av denna 

patientgrupp  

 

Ny frihet 

 

En del av patienterna uttryckte att deras nya liv med syrgas innebar en lättnad, en ny 

slags frihet där symtomen av andnöd och allt som hör till med ständig trötthet och 

restriktioner, dålig sömn med ångest, kunde med syrgasens hjälp ge en känsla av en ny 

frihet. Att under många år leva med denna sjukdom och anpassa sitt liv efter den och 

sedan få en hjälp med dessa symtom ansågs som en stor lättnad, trots de restriktioner 

som syrgasen i sig själv innebar. ―The treatment came like a blessing to me: I was saved 

from torture and anxiety. Now I’m able to stay awake and enjoy the evenings, which I 

was totally unable to do before. There is no doubt about it: I would not be alive if I had 

not got this treatment. I never go to sleep without it. I call the machine my friend‖ 

(Ingadóttir, 2006, s.21). 

 

Patienterna är väl medvetna om att syrgasbehandlingen är till fördel för kroppen, att 

behandlingen är nödvändig för deras hälsa. Hur den medvetenheten är en förutsättning 

för att de ska acceptera behandlingen är beskrivet av en patient enl. följande: ‖…feel 

better otherwise I would not have accepted it. I have more strength…I recover more 

strength. It’s an emergency help in order to survive‖ (Ring, Danielson, 1997 s. 341). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Vi valde att göra en litteraturstudie om hur det är att som KOL patient leva med syrgas 

kontinuerligt i hemmet, för att öka förståelsen av denna patientgrupp och vad de 

kommer att gå igenom och går igenom. Eftersom vi har vår erfarenhet genom våra 

arbeten i öppenvården beslutade vi oss för att göra det genom patientperspektivet. De 

anhörigas perspektiv ville vi också ha med men efter mycket diskussion genom arbetets 

gång beslutade vi oss för att endast ha med patientperspektivet och då också anhörigas 

perspektiv igenon patientens upplevelser. Vi har försökt att inte lägga några egna 

värderingar och beskrivit hur patienterna upplevde sina erfarenheter i resultatet.  

 

Att välja de syrgasberoende patienterna var att välja den grupp med svårast sjukdom 

ofta med många års erfarenhet av att leva ett begränsat liv. Litteraturöversikt var en bra 

metod för att finna vad som kunde finnas i området och presentera detta.  

 

När vi började sökandet i början så inriktade vi oss på att söka på syrgas i hemmet, 

oavsett grundsjukdom eller orsak till behovet av syrgas. Vi fick snabbt inse att vi måste 

‖tratta‖ ner ämnet betydligt, annars skulle det bli för stort. Vi kom snart fram till att 

patienter med KOL som använder syrgas i hemmet är målgruppen vi sökte. I och med 

detta så föll artiklar med barn bort omgående, eftersom de inte är en patientgrupp inom 

KOL. 
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Vi valde att göra en litteraturstudie med både kvalitativa och kvantitativa artiklar, detta 

för att det helt enkelt fanns för få kvalitativa artiklar på vårt ämne. Kvalitativa studier är 

till för att få förståelse för patienten och hans situation. Kvantitativa studier utgår från 

evidensbaserad omvårdnad (Friberg, 2006). I vårt försök att hitta rätt artiklar så 

beslutade vi oss till slut för att ta med några kvantitativa. De var kvalitativt kvantitativa., 

dvs de beskrev fenomen som kan beskrivas som upplevda av patienten, som livskvalite, 

rädslan att bli beroende, begränsningar, närståendes upplevelser. De kvantitativa 

artiklarna hade beskrivningar av resultaten i resultatdiskussionen och  vi använde dessa 

i vårt resultat dock med reservation, för att inte få med författarnas egna åsikter i 

resultatanalysen. Det är svårt att kombinera analysen av de två olika forskningssorterna 

och en ren kvalitativ studie skulle ju ha varit mycket enklare. Detta blev en översikt av 

ett mycket begränsat ämne och antalet artiklar var ju åtta totalt som när det gäller 

litteraturöversikter kan verka litet. 

 

Vi sökte först artiklar oavsett ålder och fann att avgränsa naturligt föll vid -95 och 

framåt då vår äldsta artikel var skriven då. 

 KOL som sjukdom blev också mer ett focus eftersom denna kroniska sjukdom och dess 

betydelse för dessa patienter kom fram i stor del i resultat. Resultatet spaltades upp i 

nyckelteman som kom fram som vi kallar kategorier, de var åtta stycken och var 

fenomen som var återkommande i artiklarna. Dessa åtta kategorier delades sedan upp i 

upplevelser av sjukdomen KOL och upplevelserna av syrgasbehandlingen då detta var 

de två delar vi tyckte kom fram. Många av de funna artiklarna ansågs vara för 

‖medicinska‖ och gick inte in på patientens perspektiv, däremot var de intressanta för 

oss att använda i bakgrunden.  

 

Det finns mycket skrivet om KOL och livet med KOL, även en del skönlitterära böcker, 

biografier och berättelser som beskriver KOL-patienters liv och en studie som 

analyserar berättelser inom detta område kan mycket väl också göras.  

 

Resultatdiskussion 

 

I vår studie fann vi att KOL som sjukdom och syrgasens betydelse för dessa patienters 

liv går in i varandra och i deras beskrivningar av sitt liv beskrevs ofta sjukdomen KOL 

mer än vad de valde att prata om sitt liv med syrgasen. 

 

Vi har försökt ha ett livsvärdsperspektiv som grund för vår studie och har fått fram en 

bild, en inblick i dessa patienters värld hur de upplever sina liv. De tunga svåra bitarna 

som ångesten och depressionen är det som kanske är mest av en utmaning att som 

sjuksköterska bemöta. Den här inblicken är en nödvändighet för att sjuksköterskan ska 

få ett gott möte med patienten. Patienterna hade ofta levt med KOL en längre tid när det 

var dags för syrgas. 

 

 I vår studie framkom att livet med KOL beskrevs ofta i relation till andnöd som var en 

stor faktor i deras liv. Andnöd är det symtom som patienterna levt med under lång tid 

och alltid försökte få kontroll över, syrgasen var en stor hjälp. Andnöden är 

ångestframkallande och leder till ett liv som gick ut på att leva med ångest dagligen och 

speciellt nattetid. Att detta i senare led betyder depression och psykisk ohälsa till så stor 
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del var en ny upptäckt för oss. Tsaras (2008) studie visar ett starkt samband mellan 

livskvalitet och andnöd. Ingadottir (2006) beskriver hur KOL patienter blir experter på 

att lyssna på kroppen och anpassa sina liv efter andnöden. Denna andnöd eller 

upplevelser av andnöd är mycket interessant då den dels inte kan mätas samt att den 

verkar ha en rent fysisk påverkan av patientens känslor. 

 

Dyspne-ångest-dyspne beskrivs som en löpande cirkel av patienterna i Bailey (2004) 

studie där länken mellan andnöd och ångest och  emotionell funktion  beskrivs av 

patienterna ,i narrativa historier som kallas för vulnerability (vulnerable betyder utsatt 

eller svag)  stories. Dessa patienter beskriver sig som emotionellt svaga och att de lätt 

blev upprörda eller deprimerade. Liknande fenomen beskrivs i vårt resultat och 

förstärker uppfattningen vi fått om KOL patienternas liv och länken med ångest och 

depression. 

 

 Lindahl (2005) beskriver bristen i sjuksköterskans kunskaper när det gäller ventilatorer 

i hemmet som ett vårdlidande orsakat av ‖icke-vård‖ detta skapar oro och förtvivlan. 

Visserligen handlar detta om ventilerade patienter men de beskriver liknande fenomen i 

relation till andnöd. I mötet med en syrgasberoende patient i hemmet är det också av 

stor vikt att detta möte kan ske med förutom kunskap även förståelse och empati ifrån 

sjuksköterskans sida, för att kunna tillgodose patientens behov och känna sig trygg. 

Andnöd är något som skapar ångest och detta fenomen då tekniken eller 

sjuksköterskans kunskaper brister kallar Lindahl för en andlig– existentiell andnöd. I 

mötet med dessa patienter och deras anhöriga krävs mod och inlevelse ifrån 

sjuksköterskans sida för att kunna få en inblick i patienterna och deras anhörigas liv ‖att 

höra deras röster‖ som Lindahl säger är det vi strävat efter att få del av också i denna 

uppsats. Ring och Danielsons (1997) studie beskriver ett fenomen att ‖stå ut för att 

leva‖ som en attityd en del patienter intar för att acceptera och gå vidare i sin situation. 

Det är ju naturligtvis skillnad mellan att leva eller att bara existera så denna livsattityd 

kanske inte hjälper det psykiska välmåendet speciellt mycket. Att som sjuksköterska 

vara lyhörd för dessa patienters psykiska välstånd är alltså mycket viktigt. Enligt Lewis 

et al. (2007) att det är vanligt med ångest och depression i samband med KOL och att 

patienten ofta är underbehandlad. Liknande kommer fram i vår studie. 

 

I vårt resultat visar det sig att en missuppfattning hos många patienter är att 

‖överkonsumtion‖ av syrgas ger ett ‖beroende‖ kanske detta har att göra med rädsla att 

förlora kontrollen över sitt liv. De flesta syrgasordinerade patienter med KOL skall 

enligt riktlinjerna ha minst 15 l syrgas per dygn och helst 24 h/dygn. Denna 

missuppfattning kanske då är orsaken till att 20 % av patienterna i Kampelmarchers 

(1998) studie använde mindre syrgas än ordinerat. Som sjuksköterska är detta 

informationsbehov en uppgift som är viktig i del av vårdandet. Speciellt inom 

hemsjukvården där många av dessa patienter ofta är begränsade till sina hem. 

 

Intressant i resultatet var den ambivalenta relationen till cigaretterna kopplat med skam 

samt också den förnekelsen av sambandet mellan rökning och sjukdomen KOL. 

Skuldkänsla över att ha orsakat sin sjukdom finns med, att tycka att de därför inte ska 

besvära och inte är har förtjänat att få hjälp om de jämför med någon som inte kan ha 

orsakat sin sjukdom. Detta samt total förnekelse av sambandet mellan sin livsföring och 
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sin hälsa verkar vara de två dikena dessa patienter faller ner i eller befinner sig mitt 

emellan. 

 

Enligt Habraken (2008) så är dessa patienter tysta när det gäller att beskriva sina behov, 

de har levt med sin sjukdom under så många år och har kommit att acceptera sitt mycket 

begränsade liv som något som inte kan hjälpas, och de får därmed mycket mindre hjälp 

ifrån samhället än patienter med andra kroniska sjukdomar. Detta är den precis den 

grupp patienter vi studerat, då ‖våra‖ patienter är de som är svårast sjuka med behov av 

syrgas. Cornford (2000) tar upp att han befarar att en del patienter inte får syrgas även 

om de skulle behöva det. Habraken (2008) beskriver hur de inte ser sig som sjuka. 

Denna förändrade syn på sitt liv är också intressant i och med tanke på Merley Pontys 

filosofi om subjektiv kropp och hur livsuppfattningen förändras när vår kropp förändras. 

Denna livsuppfattning har skapats genom en gradvis förändring av kroppen, under lång 

tid. 

 

Sjuksköterskans roll blir då att förhindra och lindra lidande, att skapa hopp, ta patienten 

på allvar och ta ansvar för att ge rätt information till patienten och anhörig i 

vårdprocessen, att ta sig tid att lyssna på patienten och därmed ge patienten ett värde. I 

vårt resultat beskrevs bland annat en viss ohörsamhet hos vårdpersonal när det gäller 

patientens problem med att sluta röka, att de förutsatte en anpassning ifrån patientens 

sida (Robinson 2005). Att ta patienten på allvar i även när patienten hade andra åsikter 

t.ex. att de kanske inte ville sluta röka, trots alla rekommendationer, kan vara en viktig 

lärdom. 

 

Vi diskuterade mycket igenom arbetets gång om vi skulle ha närståendes perspektiv 

samtidigt som patientens men fann dock att i de flesta studierna, förutom Takatas 

(2008) var det patienten som beskrev sin relation till de närstående och sjukdomens 

påverkan på relationen. Där av har vi endast patientperspektivet. Resultatet visade att 

det för anhöriga är det viktigt att få veta. Takatas studie (2008) visar dels att bördan för 

anhöriga till KOL patienter som är syrgasberoende är stor, isolerande samt att de gärna 

vill ha utbildning i omvårdnad. Information och kunskap är viktig så att de kan hjälpa 

och stötta sin närstående. Att vara anhörig och se på hur den de älskar lider är en otrolig 

stressfaktor och all hjälp de kan få på vägen är viktig och nödvändig för att orka såväl 

sitt eget liv som att finnas för sin partner. Som sjuksköterska är det därför viktigt att 

anhöriga blir delaktiga i möten med patienterna, men också att de har ett eget val om 

hur delaktiga de vill vara när det gäller vårdandet. 

 

På många av Sveriges vårdcentraler finns Astma/KOL mottagningar som är 

sjuksköterskebaserade och är ett komplement till distriktsläkarmottagningen. 

Sjuksköterskan har speciell fortbildning i astma/KOL och gör spirometrier och framför 

allt utbildar patienterna i sin sjukdom. Patientutbildning ger kunskap om sjukdomen, 

patienterna har mindre symtom och söker mindre akut.(Kull 2008) Detta innebär för 

patienten att han/hon får mer information och kan lättare leva och anpassa sig till sin 

sjukdom. Detta är ju ett mycket bra sätt att förebygga och förhindra utveckling av denna 

kroniska allvarliga sjukdom. I ‖våra‖ patienters fall är det sent i utvecklingen och de 

kanske inte kan nås på annat sätt än genom vårdpersonalen och distrikts och 

hemsjukvårdspersonal som möter dessa patienter hemma. Det är då en enorm tillgång 

för sjuksköterskor att ha en inblick och en viss (dock inte full) förståelse för 
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syrgasberoende KOL-patienters livsvärld. En full insikt ska vi nog inte inbilla oss att vi 

kan få, men en respekt och ödmjukhet för vad de upplever och har gått igenom genom 

åren och ett bemötande med empati kopplat med kunskap kanske kan göra livet lite 

lättare för patienten och vår roll som sjuksköterska lite mer tillfredställande. 
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