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Sammanfattning    
Av de som drabbats av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) var 80 % rökare, vilket 
gjorde sjukdomen till en livsstilsrelaterad sjukdom. Dessa personer upplevde ångest och 
panik när andningsfunktionen inte fungerade optimalt. Reducerad andningsfunktion 
resulterade i en reducerad fysisk förmåga vilket innebar att personen inte klarade att 
utföra sina dagliga sysslor samt att delta i sociala sammanhang. Den fysiska förmågan 
blev starkt reducerad och påverkade existensen. Personen drabbades av ett utanförskap.  
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa den vuxna personens upplevelser av att 
leva med sjukdomen i sitt dagliga liv. I resultatet framkom följande fem kategorier: 
emotionella känslor som är kopplade till andnöd, tillvägagångssätt för att kunna leva 
med sjukdomen, livet ställs på sin spets, behov av stöd för att hantera sin sjukdom samt 
förhållandet till cigaretter och rökning. 
 
Personernas upplevelse av panik, ångest och sjukdomens koppling till rökning skapade 
ett lidande vilket diskuterades tillsammans med Katie Erikssons lidandeteori. De 
upplevde även att de blev isolerade från det sociala livet av olika anledningar. Vikten av 
att sjuksköterskan identifierade varje enskild persons behov och agerade som ett stöd 
ansågs viktigt, för att personen skulle uppnå hälsa. Sjuksköterskan gjorde en bedömning 
utifrån samtal med patienten för att upprätta en vårdplan som redskap att arbeta utifrån. 
När vårdplanen var genomförd gjordes en utvärdering angående hur arbetet föll ut.  
 
Ur ett samhällsperspektiv där personen drabbats av en kronisk sjukdom kommer de till 
en början att eventuellt vara sjukskrivna långa perioder och borta från arbete. När 
personen blev försämrad kom denne att behöva resurser som sjukvård och hjälpmedel 
för att klara sin vardag. Vinsterna med rökprevention var många, då dessa personer fick 
en bättre fysisk och psykisk hälsa, bättre ekonomi samt att minskad cigarettanvändning 
bidrog till en bättre miljö. 
 
Nyckelord: KOL, utanförskap, rökningens betydelse, strategier, begränsningar 
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INLEDNING 
När en person får diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), förändras hela 
dess tillvaro eftersom sjukdomen är livslång och även kommer att förvärras med åren. 
Sjukdomen är starkt relaterad till patientens livsstil där 80 % av fallen är relaterade till 
rökning av cigaretter. Även andra faktorer kan påverka sjukdomsutbrottet såsom 
patientens arbets- och bostadsmiljö. Personerna kommer att behöva stöd från de 
närstående, omgivningen och sjukvården under sin sjukdomsperiod. Ökad kunskap och 
information om sjukdomen, behandling och symtomlindring är sjukvårdens ansvar. 
Patientens sätt att bemöta förändringarna i sitt liv relaterad till sjukdomen påverkar 
utgången och livskvalitén hos patienten. 

 
Författarnas intresse beträffande personers upplevelse av att leva med KOL grundade 
sig i tidigare möten med personer som drabbats av sjukdomen. Det författarna i 
huvudsak noterat hos dessa personer var ångest och panik. 
 

Då KOL är en lungsjukdom som många förknippar med rökning är det många av de 
drabbade som känner sig dömda av samhället. Sjukdomen KOL är ofta kantad av 
förutfattade meningar på grund av val av livsstil. Genom denna studie vill vi få ökad 
kunskap om hur personer med KOL upplever sin livssituation och hur sjuksköterskan 
därmed kan möta deras behov.  

 
BAKGRUND 

KOL -kronisk obstruktiv lungsjukdom 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en livshotande folksjukdom och 2012 dog 
mer än tre miljoner människor globalt på grund av denna sjukdom. Män och kvinnor 
drabbas nästan i lika stor grad (World Health Organization 2015). Symtom är hosta och 
slembildning samt ökad trötthet vilket kan misstolkas som de symtom som rökningen 
ger. Detta kan leda till att symtomen osynliggörs och en diagnostisering sker inte förrän 
personens symtom blir synliga som en dyspné. Kriterierna för att kunna ställa diagnosen 
KOL är att personen skall ha daglig hosta i minst tre månader under en tvåårsperiod, 
ökad slemproduktion, nedsatt lungfunktion, ökad trötthet vid fysisk ansträngning samt 
minskad ork. Dyspné är ett tillstånd som personen kommer att leva med resten av livet. 
Symtomen kan variera från dag till dag och leder till en oförutsägbar vardag. I Sverige 
lever mellan 500 000-700 000 personer med KOL (Hjärt- och lungfonden 2014). Ett 
stort antal personer saknar effektiv vård på grund av underdiagnostiering. För att vården 
kring patienten ska bli så bra som möjligt krävs ett väl utformat omhändertagande 
(Socialstyrelsen 2004). KOL drabbar sällan yngre personer och risken att drabbas av 
KOL ökar med stigande ålder. En beräkning visar att av personer över 45 år drabbas 5-
15% av KOL (Jansson-Ljung, Ställberg & Hesselmar 2014, s. 705).  

KOL beskrivs ofta som rökarens sjukdom, dock är det hos 20 % av de drabbade andra 
orsaker som föreligger, exempelvis passiv rökning, luftföroreningar, upprepade 
luftvägsinfektioner under uppväxten och genetiska orsaker (Ericson & Ericson 2012, s. 
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340). Vid en genetisk defekt är det en brist på alfa 1-antitrypsin, ett enzym som skyddar 
mot cellers nedbrytning (Hjärt- lungfonden 2014). KOL är en långsam inflammatorisk 
process som ger en ökad slemproduktion och en förtjockning av vävnaden i lungan, som 
leder till ett sämre gasutbyte (Ericson & Ericson 2012, s. 341). Sjukdomen utvecklas 
under årtionden innan symtomen visar sig med andningssvårigheter (Hjärt- lungfonden 
2014). Då symtomen är diffusa har personen svårt att veta när de startade och personen 
har anpassat sig till dessa (Cooney, Mee, Casey, Murphy, K., Kirwan, Burke, Conway, 
Healy, Mooney & Murphy J. 2013, s. 990). Den inflammatoriska processen kräver 
mycket energi. En minskad muskelmassa är resultatet av att energitillgången är för låg 
och att kroppen bryter ner muskler för att få energi. Den minskade muskelmassan bidrar 
till försämrad andningsfunktion och sjukdomsförloppet går snabbare (Ericson och 
Ericson 2012, s. 341). Mycket energi går också åt till själva andningsarbetet och om inte 
intaget av energi är tillräckligt kan personerna bli undernärda (Bernzen & Skaug 2010, 
ss. 69-71). 
 
Den senaste forskningen visar att det finns en stark koppling mellan hjärt- 
kärlsjukdomar och KOL. Både de som lever med KOL har en ökad risk att få hjärt- 
kärlsjukdomar och de personer som lider av hjärt- kärlsjukdomar löper en ökad risk att 
utveckla KOL (Hjärt- och lungfonden 2014). 
 
KOL delas upp i olika stadier från I-IV. Stadium I, innebär diffusa symtom, med en 
ökad slemproduktion och kronisk hosta. I stadium II har personerna andningsproblem 
vilket de kan både kan vara medveten om eller inte. De har medvetet eller omedvetet 
börjat anpassa sig efter sina symtom. Under stadium III blir personen andfådd vid 
ansträngning och här brukar personerna söka medicinsk hjälp för sina 
andningssvårigheter. Vid försämring av KOL blir även symtomen mer påtagliga och det 
kan ge symtom som svår dyspné. Stadium IV innebär att andningssvårigheterna 
påverkar personens vardag på så sätt att det begränsar personen kraftigt samt att han/hon 
lider av hypoxi vilket kräver att personen medicineras med syrgas i hemmet (Hjärt- och 
lungfonden 2014). 

 
Dyspné 
Dyspné är en upplevelse av andnöd som är individuell och subjektiv. I vissa fall kan 
personer helt enkelt vänja sig vid detta tillstånd då det pågått en längre tid. Anhöriga 
kan uppleva det som obehaglig trots att den som är drabbad inte är märkbart berörd. 
Samtidigt finns det personer som inte uppvisar så stora symtom men som ändå upplever 
att de har en kraftig dyspné (Bernzen & Skaug 2005, ss. 53-54). Dyspné kan mätas 
objektivt med hjälp av en dyspnéskala enligt MRC- Medical Research Council.  På en 
skala från 0-4 där 0 upplevs som ingen dyspné utan att personen anstränger sig kraftigt. 
I de fall då personen bedömer sig vara på grad 4 på skalan har denne svårigheter att 
lämna hemmet, sköta av- och påklädning, vilket utlöser en kraftig dyspné (Ericson & 
Ericson 2012, s. 349). Dyspnén leder till orkeslöshet och isolering vilket påverkar 
personen emotionellt och existentiellt. 
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Den otrygga kroppen 
Andnöd kan framkalla en känsla av att vara bortom all kontroll. Kontrollförlust är nära 
förbunden med panik och gör att kroppen framstår som svag och sårbar. Förmågan att 
stävja kontrollförlust och panik grundar sig i mångt och mycket på huruvida personen 
klarar av att hantera andnöden. Insikt i sjukdomen gör att personen förstår symtomens 
upphov och då lättare kan inta kontroll över situationen (Hallas, Howard, Theadom & 
Wray. 2012, s.772). Tillgång till information som krävs för att förstå vad en diagnos 
innebär och vad som kan förväntas av sjukdomen hjälper personen att inta kontroll och 
därmed uppleva trygghet. När människans tillvaro känns hotad på grund av sjukdom 
upplevs otrygghet (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 83-85).  

 
Förändrade livsvillkor 
Människan har inte en kropp utan att människan lever sin kropp. Förändras kroppen 
förändras livsvärlden. Livsvärlden är subjektiv och är både bärare och skapare av 
mening (Dahlberg & Segesten 2010, s. 132). Människans erfarenheter och dess 
sammanhang är deras livsvärld, den är unik och privat. Livsvärlden är den levda 
kroppen som samlar på erfarenheter, minnen, upplevelser, tankar, känslor och visdom 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 128).  

Personernas livsberättelser visar på huruvida KOL och dess symtom förändrar 
förutsättningarna för dem. Från att tidigare i livet varit aktiv och hunnit med att tvätta, 
städa och dammsuga på en och samma dag måste nu personen välja en av dessa 
aktiviteter för att orka, men även saker som fiske eller trädgårdsarbete som förgyllt 
tillvaron måste de nu avstå från. Livsvärlden omformas eftersom dagliga händelser som 
tidigare var karakteristiska för personen nu förändrats i och med sjukdomen (Gullick & 
Colleen Stainton 2008, ss. 608-609). I och med att personen förändrades på något sätt 
eller upplevde att något gått förlorat uppstod ett lidande (Eriksson 1994, s. 16). 

 
Emotionell ensamhet och social isolering 
Att vara i ett sammanhang är betydelsefullt för människans välbefinnande. Hur 
sammanhanget ser ut är inte så viktigt utan istället hur personen upplever sitt 
sammanhang (Dahlberg & Segesten 2010 ss. 77-79). Wiklund (2003, ss. 214-215) 
beskriver Antonovskys teori vad gäller begreppet känsla av sammanhang grundar sig i 
huruvida människan uppfattar sin situation. Hanterbarhet, begriplighet och 
meningsfullhet är utgångspunkterna för människans känsla av sammanhang. Uppfylls 
dessa känslor kan detta skapa en känsla av kontroll och inge trygghet.  

Personer som lider av KOL måste ofta ge avkall på sådant de tycker är viktigt för dem. 
Den bristande förmågan kan vara orsaken. Beroendet av andra och att inte råda över sin 
egen tid skapar en känsla av isolering och brist på frihet (Ek & Ternestedt 2008, ss. 474-
475). Samhörighet och sociala relationer gör det möjligt för människan att känna sig 
meningsfull för andra. Personer som är drabbade av andnöd upplever känslomässig 
isolering då familj och vänner uppvisar en oförmåga att förstå och sätta sig in i hur det 
är att leva med andnöd (Hallas et al. 2012, s. 473).  
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Känslor såsom ilska, sorg, rädsla och frustration kan sällan uttryckas fullt ut då dessa 
känslor kan förvärra befintliga symtom av andnöd, framkalla dem eller till och med leda 
till en fysisk kollaps. Tårarna är inte långt borta då syret inte räcker till menar vissa och 
att de oförutsedda känslorna är svåra att ha beredskap för (Hill Biyley 2004, ss. 765-
766). 

 
PROBLEMFORMULERING 
Personer som drabbats av KOL är en grupp av människor som regelbundet söker hjälp 
inom vården då de inte längre klarar av sin situation på egen hand. De lider av 
andningssvårigheter och eftersom andning är en förutsättning för liv kan personerna 
även drabbas av oro och ångest.  

Personerna upplever ofta att de har nedsatt fysisk förmåga vilket är ett resultat av att 
andningsfunktionen inte fungerar optimalt och de vardagliga sysslorna blir då en 
kraftansträngning eller omöjliga att utföra. Detta leder till att de inte kan delta i de 
aktiviteter som tidigare varit meningsfulla och kraftgivande. Detta kan leda till isolering 
och att egenvärdet sjunker samt att personerna kan drabbas av en nedstämdhet och 
depression. 

KOL är en livsstilsrelaterad sjukdom som samhället har många synpunkter på. De som 
drabbas hamnar ofta i ett utanförskap. Sjukdomen väcker många olika reaktioner hos 
utomstående. Upplevelser gällande sjukvårdens bemötande är viktigt för att känna 
trygghet och välbefinnande. Möts patienten av ett oprofessionellt förhållningssätt är 
detta en kränkning. Med denna studie önskar författarna öka sina kunskaper om hur 
personer som lider av KOL upplever sin situation och dess erfarenheter om hur de 
bemöts inom vården och av samhället. 
 
SYFTE 
Syftet är att belysa den vuxna personens upplevelser av att leva med sjukdomen KOL i 
sitt dagliga liv. 
 
METOD 
För att besvara syftet med denna uppsats har metoden litteraturöversikt använts. En 
litteraturöversikt är ett verktyg för att skapa en uppfattning om hur forskningsläget är i 
ett visst ämne eller att göra en sammanställning över det valda ämnet (Friberg 2012, s. 
133).  Genom ett strukturerat arbetssätt valdes 11 kvalitativa artiklar ut vilka också 
kvalitetsgranskades likheter och olikheter söktes. Dessa analyseras och resultatet 
bildade nya kategorier och subkategorier (Friberg 2012, ss. 136-139). 

Datainsamling 
Sökningar till litteraturöversikten är utförda i databaserna Cinahl, SweMed+ och 
PubMed där primärkällor söktes. Sökorden var dyspnéa, anxiety, narrative, attitude to 
illness och experience (Tabell 1). Sökorden var valda utefter problemformuleringen och 
syftet. Inklusionskriterierna var vuxna män och kvinnors upplevelser av att leva med 
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sjukdomen KOL. Artiklarna skulle vara expertgranskade (peer-reviewed) och inte äldre 
än elva år. Två artiklar söktes med manuell sökning. Fyra av de inkluderade artiklarna 
förekommer vid en eller flera sökningar. Utifrån valda sökord och inklussionskriterier 
fick författarna tillfredsställande underlag för att kunna genomföra litteraturstudien.  
 
Tabell 1. Sökningar och träffar i databaserna Cinahl, SweMed + och PubMed. 

 

Databas och 
datum 

Sökord Antal 
träffar  

Lästa titlar 
och 
abstracts 

Inkluderade 
artiklar 

Chinal  
15-03-06 

Dyspnea AND 
narrative 

2 2 1 

Chinal 
15-03-06 

Dyspnea AND 
anxiety AND 
attitude to 
illness 

2 1 1 

Chinal  
15-03-06 

COPD AND 
experience 

170 30 2 

PubMed  
15-03-06 

Dyspnea AND 
attitude to 
illness 

42 3 1 

PubMed  
15-05-04 

COPD AND 
self-
management 
AND 
experience 

87 50 2 

SweMed+ 
15-03-06 

COPD AND 
experience 

12 2 1 

SweMed+ 
15-03-06 

COPD AND 
attitude to 
illness 

12 2 1 

Manuell 
sökning  
15-03-06 

   2 

 

Dataanalys 
Studierna analyserades noggrant genom återkommande genomläsning. På ett textnära 
sätt identifieras likheter och skillnader i de inkluderade studiernas resultat. Granskning 
av studiernas teoretiska utgångspunkter, metod, analysresultat och hur författarna 
tolkade sina resultat utfördes systematiskt (Friberg 2006, s. 11). Varje artikel analyseras 
i fem steg utifrån Fribergs modell gällande litteraturöversikt. I det första steget läste 
granskaren igenom artiklarna ett flertal gånger för att skapa sig en uppfattning om dess 
innehåll med fokus på resultatdelen. I andra steget identifierades artiklarnas resultats- 
huvudteman. Tredje steget utgjordes av en sammanställning av resultatet inom varje 
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artikel, i det fjärde steget sammanställdes de olika artiklarnas likheter och olikheter och 
i femte och sista steget bildade de granskade artiklarna en ny helhet med kategorier och 
subkategorier (Friberg 2015, s. 127-129). Textnära fraser från samtliga inkluderade 
studier skrevs ned och samlades i grupper efter dess ämnesinnehåll till subkategorier 
och dessa i sin tur bildade kategorier. Rubriker formades utifrån subkategorierna och 
kategorierna vilka redovisas i resultatdelen. 

En tabell upprättades där de inkluderade artiklarnas innehåll sammanställdes (Bilaga1).  

 
RESULTAT 
Litteratursökningen resulterade i 11 utvalda kvalitativa primärartiklar vilka svarade upp 
mot syftet. I analysen framkom fem kategorier och 11 subkategorier (Fig. 1). 
Kategorierna var följande: Emotionella känslor som är kopplade till andnöd, livet ställs 
på sin spets, förhållandet till cigaretter och rökning, tillvägagångssätt för att kunna leva 
med sjukdomen samt behov av stöd för att hantera sin sjukdom. Subkategorierna 
presenteras under respektive kategori.  
 
 
Kate-
gorier 
 
 
 
Sub-
kate- 
gorier 

Emotionella 
känslor som 
är kopplade 
till andnöd  
 

Livet ställs på 
sin spets 

Förhållandet 
till cigaretter 
och rökning 
 

Tillvägagångs-
sätt för att 
kunna leva 
med 
sjukdomen 

Behov av 
stöd för att 
hantera sin 
sjukdom 

- Panik, 
ångest och 
stress 
 
 

- Stigmatisering 
och isolering 
 
- Menings-
löshet i livet 
 
- Oro för döden 
 

- Cigaretter 
styr rutiner i 
vardagen 
 
- Rökstopp 
 
- Skuld och 
skam över 
livets nya 
situation 
 

- Förändringar 
i vardagen  
 
- Strategier och 
kontroll 

- Kunskap 
och 
hjälpmedel  
 
- Beroende 
av andra för 
fortsatt liv 
 

 
Fig. 1 Resultatet presenterat i kategorier och subkategorier. 
 

Emotionella känslor som är kopplade till andnöd 
Andnöden påverkade personerna och de drabbades av panik, ångest och stress.  
 

Panik, ångest och stress 
Andnöd skapade ångest och panik, som i sin tur stegrade andnöden vilket gjorde att 
ångesten och paniken ökade ytterligare. Detta blev till en ond cirkel (Hill Bailey 2004, 
s. 772). Även minnen från tidigare andnödsattacker ledde till ökad ångest och panik och 
skapade i sig ett handikapp (Willgoss, Yohannes, Goldbart & Fatoye 2012, s. 565). 
Fruktan och erfarenheter av nedsatt andningsfunktion uttryckte personerna som både 
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svåra, skrämmande och övermäktiga (Hill Bailey 2004, s. 765). Paniken som personerna 
upplevde resulterade i att synen på sjukdomen och dess konsekvenser tenderade till att 
bli mer negativ. Förmågan att anpassa sig till sjukdomen blev sämre och personen fick 
svårare att hantera rädslan och andnöden (Hallas et al. 2012, s. 472). Stress, ångest och 
panik uppstod även då personerna kände sig iakttagna. Det upplevdes stressande om de 
förlagt brev eller annat viktigt, vilket ledde till ytterligare andnöd (Willgoss et al. 2012, 
s. 564). Familjesituationen kunde vara svår för personen eftersom förmågan att hantera 
stress var starkt begränsad (Cooney et al. 2012, s. 991). Andnöden kunde också leda till 
att personen vaknade mitt i natten av panik och ensamheten gjorde att paniken och 
andnöden förvärrades. Detta blev tydligt då personerna var ensamboende (Hill Bailey 
2004, s. 768). Personerna gav även uttryck för tankar angående liv och död och 
meningen med livet (Hill Bailey 2004, s. 765).  
    

Livet ställs på sin spets 
Personerna upplevde ett utanförskap vilket ledde till en känsla av meningslöshet i livet 
och en isolering. Andra människors syn på den drabbade personen med KOL påverkade 
också. Personens existentiella tankar berörde liv och död.  
 

Stigmatisering och isolering 
När personerna drabbades av KOL upplevde de att de ofta blev dömda för sin sjukdom 
eftersom sjukdomen var kopplad till rökning. De uppfattade det som att omgivningen 
ansåg att innan de fått sin diagnos var rökningen deras egen angelägenhet, men efter att 
de insjuknat blev det även omgivningens och de fick stå till svars för sin rökning. 
Upplevelsen var att deras hälsa inte var lika värdefull i jämförelse med andra personers 
hälsa, vilka var drabbade av andra sjukdomar. De upplevde att de blev orättvist bemötta 
och dömda då KOL stämplades som rökarens sjukdom. Personerna försökte att gömma 
sig för att skydda sin värdighet men detta gjorde att de istället upplevde sig som 
odugliga. Fortsatte de att röka hade de en känsla av att de dömdes för att de inte tog 
ansvar för sin hälsa (Halding & Heggdal & Dahl 2010, ss. 102-103). 
 
De personer som led av sjukdomen uppfattade att andra människor pratade bakom deras 
rygg och detta blev tydligast när personen använde syrgas eller inhalerade offentligt. 
Detta ökade symtomen ytterligare och de förstod på människorna runt omkring dem att 
de upplevde personen som besvärande (Berger, Kapella & Larsson 2011, s. 922). Detta 
förekom framförallt då den utomstående personen inte hade en nära relation till en 
person med KOL. De personer som medverkade i studien som inte hade rökt utan fått 
sjukdomen av en dålig arbetsmiljö, berättade endast om sin sjukdom för den nära 
familjen eftersom de upplevde att de blev stämplade av diagnosen (Halding & Heggdal 
& Dahl 2010, s. 103). Utomstående personer kunde komma och ge råd och ibland 
reagera på deras symtom. För att minska utanförskapet berättade några av personerna att 
de led av KOL i samband med att de medicinerade offentligt. Vissa personer vägrade 
använda syrgas då de inte accepterade att de hade blivit så påverkade av sin sjukdom 
(Berger, Kapella & Larsson 2011, ss. 923-926). När symtomen av sjukdomen blev mer 
märkbara blev det svårare att leva ett normalt liv. Symtomen var svåra att dölja och de 
kommentarer de fick från omgivnigen gjorde att de drog sig undan. Genom att de 
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undvek att resa och vara med vid sociala evenemang skapades en isolering (Nykvist, 
Larsson & Dahlborg Lyckhage 2014, s. 376).  
 
För de personer som led av KOL var arbetssituationen ansträngd då de blev nekade 
arbete på grund av långa sjukskrivningar och de kunde också bli avskedade. Några av 
personerna avstod från att arbeta då de inte ville riskera att bli smittade av infektioner på 
arbetsplatsen (Berger, Kapella & Larsson 2011, s. 927). Då personerna upplevde att de 
inte var bidragande till en konversation drog de sig undan vilket skapade en känsla av 
isolering. De personer som tidigare varit socialt aktiva upplevde att de inte kunde leva 
upp till vad de hade varit, vilket gjorde att dessa personer undvek situationer där de 
förut haft en viktig roll (Ek & Ternetedt 2008, s. 474). En frustration över sjukdomen 
och tröttheten gjorde personerna mer agiterade och ilskna vilket också kunde vara en 
anledning till att det sociala nätverket minskade (Gullick & Stainton 2008, s. 609). 
 
Några personer som sökte akut för sin KOL blev bemötta på ett nedvärderande sätt av 
sjukvårdspersonal. Vid en röntgenundersökning, som påvisade att det var KOL och 
emfysem som drabbat personen, fick denne frågan om personen var rökare och om så 
var fallet fick personen till svar att genast sluta röka om denne önskade att få vård. En 
annan person blev delgiven svaret av en sjuksköterska som berättade att om personen 
rökte så skulle denne genast sluta då det framkom att han hade emfysem, sedan lade 
sjuksköterkan på luren och personen upplevde en psykisk påfrestning på grund av 
bemötandet (Berger, Kapella & Larsson 2011, s. 925). 
 

Meningslöshet i livet 
Personerna upplevde att det var som svårast att hantera sjukdomen då de uppfattade att 
de blev sämre, efter att de mått bättre under en period. Att leva med en sjukdom som 
varierade från dag till dag var en psykisk påfrestning eftersom de inte kunde lita på sin 
kropp. Denna påfrestning gjorde att det var svårt att finna strategier för hur personen 
skulle klara av livets berg- och dalbana. Andnöden och tröttheten var det svåraste att 
hantera. Sjukdomens förlopp innebar att de stegvis blev försämrade tills dess att 
kroppen inte orkade mer. En känsla av meningslöshet infann sig och de upplevde att 
livet inte längre var värt att leva, livskvalitén hade upphört. Det upplevdes svårt att 
planera eller att tänka på framtiden under dessa perioder. En person beskrev sig som en 
kropp som existerade men som inte hade något värde (Ek & Ternestedt 2008, s. 475). 
Personerna upplevde att sjukdomen hade en förfärlig effekt på livet då de inte längre 
orkade leka med sina barn eller ha kvar den intima relationen med sin partner (Cooney 
et al. 2012, s. 991). När sjukdomens symtom blev påtagliga behövde personen vila för 
att klara av dagens aktiviteter, de upplevde sig själva som lata. Personerna kände sig 
hjälplösa samt erhöll en förlorad livskvalitet (Gullick & Stainton 2008, ss. 608-609). 
Uppfattades en person som en sjukdom och inte som personen bakom sjukdomen, gav 
detta en känsla av meningslöshet (Ek & Ternestedt 2008, s. 475). 
 

Oro för döden 
Känslan av bedrövelse infann sig under de perioder då sjukdomen förändrades, det var 
svårt att andas och med det kom tankar på döden. När andnöden var utom kontroll 
upplevde personerna rädsla för sina liv. De som bodde ensamma när sjukdomen var 
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som svårast hade därmed ingen som kunde hjälpa till med praktiska moment eller någon 
som var behjälplig med att förklara personens önskemål. Några av personerna valde att 
fokusera på fysiologin och tekniken under sjukdomsförloppet, detta för att undvika att 
tänka på döden. När sjukdomen var långt framskriden och gjorde sig påmind var det 
svårt att tränga bort dessa tankar på döden. Den sista tiden i livet förväntades vara 
stressfylld, då var det svårt att bo ensam. Några av personerna önskade att de skulle dö i 
någon annan sjukdom eller olycka då de tyckte att tanken på att dö i KOL var 
skrämmande då det var en långvarig och långsam process (Ek, Sahlberg-Blom, 
Anderhed & Ternstedt 2011, s. 1484-1486). Det var många av personerna som upplevde 
en oro för framtiden och att de skulle bli sämre. Då personerna upplevde ångest och 
panik på grund av andnöd infann sig en känsla av hjälplöshet och att dö (Willgoss et al. 
2012, s. 567). 
 

Förhållandet till cigaretter och rökning 
Rökningen och cigaretterna styrde den rökande patientens rutiner i vardagen. Att sluta 
röka upplevdes som svårt och de kände skuld och skam över sin situation. 
 

Cigaretter styr rutiner i vardagen 
Personer som rökte kände sig underkastade cigaretterna. De upplevde att det var 
rökningen som styrde deras liv, genom dess skapande av gemenskap, struktur och 
rutiner (Wilson, Elborn & Fizsimons 2010, s. 823 och Nykvist, Larsson & Dahlborg 
Lyckhage 2014, s. 377). Cigaretterna påverkade personernas liv genom att de gav dem 
en anledning att kliva upp på morgonen när det kändes svårt. Rutiner kring rökningen 
gjorde att det var lättare att få saker och ting gjorda då cigaretten betraktades som en 
belöning (Wilson, Elborn & Fizsimons 2010, s. 823). Vissa personer med KOL som 
rökte kunde känna en ilska och frustration över att rökningen påverkade deras hälsa. 
Den negativa självbilden tycktes dominera när personen fortsatte röka trots sjukdomen, 
personerna nedvärderade sig själva. Det fanns vissa som till och med hatade sig själva 
för att de lät cigaretterna kontrollera deras liv. Cigaretterna kunde även ge en känsla av 
välbehag och inge trygghet. Det fanns en ursäkt att röka då den gav tröst och belöning. 
Rökningen kunde bli en anledning till en paus i arbetet och att bara sitta ned och vila 
(Nykvist, Larsson & Dahlborg Lyckhage 2014, s. 377). De personer som led av KOL 
relaterat till rökning hade vetskap om att det inte var bra att röka när de började, dock 
var det rökningens positiva effekter som vägde upp och resulterade i fortsatt rökning 
(Halding, Heggdal & Wahl 2010, s. 103).  

Rökstopp  
Många av personerna med KOL hade svårt för att sluta röka, en av anledningarna var att 
närstående och kollegor rökte. Vid rökstopp krävdes att rutiner bröts, det upplevdes som 
svårt att hitta andra vägar till samma välbefinnande som rökningen gav (Nykvist, 
Larsson & Dahlborg Lyckhage 2014, s. 377). Personer med KOL som hade närstående 
som rökte skulle kunna tänka sig att försöka sluta röka om de gjorde det gemensamt. De 
upplevde att de skulle kunna stötta varandra om de tillsammans gjorde en viktig 
livsstilsförändring genom rökstoppet (Wilson, Elborn & Fizsimons 2010, s. 823). 
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De personliga argumenten till att inte sluta röka vägde tyngre än de hälsosamma 
effekterna av ett rökstopp. Personerna hade svårt för att motivera sig till rökstoppet om 
de inte hade något annat som vägde upp och de kunde se fördelarna. Om rökstoppet 
skedde i ett tidigt skede av sjukdomen såg personerna fördelarna med att sluta röka. De 
fick en bättre hälsa i det avseendet och de upplevde att de orkade mer (Wilson, Elborn 
& Fizsimons 2010, s. 823). De personer som lyckades med att sluta röka upplevde både 
stolthet och minskad stress (Halding, Heggdal & Wahl 2010, s. 103). Självförtroendet 
sviktade i de fall när personen hade gjort försök till rökstopp men inte lyckats, detta 
ledde även till att de fick vetskap om sina svagheter inför ett nytt försök till rökstopp. 
Detta kunde upplevas som ett hinder till att göra ett nytt försök (Wilson, Elborn & 
Fizsimons 2010, s. 823).  
 
De personer som rökte upplevde att sluta-röka-kampanjer med chockartade bilder om 
rökningseffekter var motbjudande (Halding, Heggdal & Wahl 2010, s. 103). En del 
upplevde att omgivningen påtalade rökstoppet som oerhört viktigt. För dessa personer 
blev det en upprepning varje gång detta påtalades och effekten blev dess motsats 
(Nykvist, Larsson & Dahlborg Lyckhage 2014, s. 377). 
 
När KOL- sjukdomen ledde till att personen inte kunde komma ut ur huset och levde i 
en total isolering blev cigaretterna en av de saker som gav struktur och rutiner samt ett 
sällskap i ensamheten. Personerna uttryckte att cigaretterna var det enda roliga i livet 
och ville inte sluta med något som gav mening i tillvaron (Wilson, Elborn & Fizsimons 
2010, s. 824). 
 

Skuld och skam över livets nya situation 
Personer som rökt och drabbats av KOL uttryckte skuld, då de ansåg att de själva 
bidragit till sjukdomen (Cooney et al. 2012, s. 990). Personerna gav också uttryck åt hur 
förlägna och skamfyllda de känt sig då de fortsatt att röka. De personer som led av 
sjukdomen och samtidigt rökte, upplevde det svårare att söka sjukvård om det inte var 
akut. Receptförnyelse skedde ofta över telefon då de inte ville bli ifrågasatta gällande 
rökningen (Wilson, Elborn & Fizsimons 2010, ss. 822-823). De personer som drabbats 
av KOL utan att rökningen låg till grund för sjukdomen kände sig ändå skyldiga, då 
sjukdomen var starkt förknippat med rökning. Några påstod att den övervägande 
information de fått var att rökningen var den enda orsaken till KOL (Halding, Heggdal 
& Wahl 2010, s. 102-103).  
 

Tillvägagångssätt för att kunna leva med sjukdomen 
Personerna gjorde strategiska förändringar i vardagen, genom dessa skapade de kontroll 
över sjukdomen.  
 

Förändringar i vardagen 
När personen drabbades av KOL förändrades denne både medvetet och omedvetet för 
att på så sätt anpassa sig till sjukdomen. Det som personen tidigare utfört i det dagliga 
livet och tagit förgivet var nu omöjligt att utföra på samma sätt och personen genomgick 
en livsstilsförändring. Till en början handlade det om små förändringar som exempelvis 
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att börja använda rulltrappan istället för att ta trapporna eller skaffade sig en annan 
frisyr som var mer lättskött (Gullick & Stainton 2008, s. 608). För att uppnå bättre hälsa 
var stora livsstilsförändringar som rökstopp aktuella (Wilson, Elborn & Fitzsimons 
2010, s. 823). Sjukdomen krävde en god planering då personen skulle ta sig från en 
plats till en annan och var tvungen att veta var det fanns en buss eller taxi istället för att 
kunna gå (Gullick & Stainton 2008, s. 610). 
  
Personerna upplevde att de fick avstå från aktiviteter av olika slag och anledningar. Viss 
inomhusmiljö på grund av rökning gjorde det svårt att fortsätta vissa aktiviteter. Andra 
valde att avstå med olika verksamheter för att på så sätt dölja sin sjukdom, medan åter 
andra blev tvingade att ge upp aktiviteter för att de inte orkade (Ek & Ternestedt 2008, 
s. 473; Gullick & Stainton 2008, s. 608 och Berger, Kaplla & Larson 2011, s. 926). 
 
Personerna blev också tvungna att planera sin vardag på ett nytt sätt, detta för att spara 
energi. Valde personen att duscha fick denne avstå från något annat för att kroppen inte 
orkade med lika många aktiviteter som tidigare. Detta ledde till mindre utrymme för 
spontanitet och upplevdes som en förlust (Gullick & Stainton 2008, ss. 608-610). 

 
Strategier och kontroll 
Förmågan att kontrollera emotionella känslor som i förlängningen gav andnöd varierade 
då det grundade sig i hur personen reagerade på fysiska och emotionella stimuli.  
Personernas tidigare erfarenheter av andnöd låg till grund för förmågan att tackla den. 
De upplevde det skrämmande när de inte kunde kontrollera sin kropp. För att hantera 
förändringarna i livet var personerna tvungna att finna strategier för att åter ta kontrollen 
över sin kropp. En strategi var att intala sig själv att allt skulle gå bra, andas djupt och 
slappna av (Hallas et al. 2012, ss. 472-474). Genom att personerna gick in i sig själva 
och fokuserade på andningen eller på en blickpunkt kunde de återfå kontrollen. Personal 
på sjukhuset hade erfarenhet av dessa strategier från tidigare patienter de mött och de 
kunde informera och undervisade patienterna om dessa strategier. När personen 
kämpade för att upprätthålla den känslomässiga kontrollen påverkades denne även 
fysiskt och personen började svettas ymnigt eller förlorade kontrollen över urinblåsan. 
Om personen ständigt hade tillgång till luftrörsvidgande medicin ingav detta en känsla 
av trygghet och kontroll (Willgoss 2012, s. 565-566). Personernas kreativitet ledde 
också till att de kunde leva sina liv på sina egna villkor. Genom att exempelvis placera 
ut stolar och pallar att vila sig mot i sin närmiljö kunde personen minska på 
syrgasåtgången (Cooney 2012, s. 991).  

Behov av stöd för att hantera sin sjukdom 
När sjukdomen påverkade livet kunde patienten med god kunskap, hjälpmedel och stöd 
av andra fortsätta leva ett gott liv.  
 

Kunskap och hjälpmedel 
Tillgång till sjukvårdspersonal inom området som var flexibla och som gav respons, 
hjälpte personerna att försona sig med sina upplevelser av andnöd. De fick grundligare 
information och visste därför vad de skulle göra när symtomen blev svåra (Cooney et al. 
2012, s. 991). Sjukvården hjälpte personerna att få kunskaper om coopingstrategier för 
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att hantera sin ångest (Willgoss et al. 2012, s. 566). Genom kommunikation med 
sjukvården fick de kunskap om symtomen och kunde på så vis känna kontroll över sin 
kropp. Personerna upplevde att på vilket sätt de blev informerade av läkaren hade stor 
betydelse samt vikten av att träffa samma läkare, vilket påverkade personernas 
emotionella anpassning till sjukdomen (Hallas et al. 2012, ss. 472-473). Samtal med 
andra människor som hade samma sjukdom gav kraft och var betydelsefulla för att orka 
fortsätta leva. Personerna stöttade varandra med att komma igenom ångestfyllda 
perioder (Ek & Ternstedt 2008, s. 476). Ångestproblematiken, som personerna med 
KOL upplevde, lättade när de kunde berätta för närstående om sin situation. Närstående 
som fått ta del av berättelsen hade lättare att både stödja och förstå personen. 
Berättelsen var viktig för personen för att kunna känna meningsfullhet, att vara någon 
och få förståelse (Hill Bailey 2004, s. 765-766). Hjälpmedel såsom syrgas och eldrivna 
rullstolar gjorde att livsrummet ökade då personerna kunde komma hemifrån och träffa 
andra, för att sedan fortfarande ha energi över till annat. Syrgastuben ansågs som ett 
hinder då den var tung att bära med sig i kombination med risken för att tuben skulle 
explodera (Ek et al. 2011, ss. 1483-1484).  
 

Beroende av andra för fortsatt liv 
Personerna tyckte att det var viktigt att vårdpersonalen var väl insatt i deras situation 
och förstod när andningen var besvärlig för dem. Att behöva upprepa sina specifika 
behov var energikrävande. Då vårdpersonalen inte var stödjande i sin roll tappade 
personerna förtroendet för dem och kände sig otrygga. Det var viktigt att 
vårdpersonalen var lugn och tillät personerna att hämta andan. När vårdpersonalen var 
stressad upplevde personerna andnöd. Intimhygien upplevdes kränkande, ibland så pass 
nedvärderande att personerna undvek och avböjde hjälp med duschningen (Ek et al. 
2011, s. 1485). Egenvärdet hos personerna sjönk då deras fysiska kapacitet blev sämre 
och de upplevde sig själva som en börda (Berger, Kappla & Larsson 2011, s. 925). 
Aktiviteter där armstyrka ingick ansågs tröttande och därför begränsades de vardagliga 
sysslorna (Ek et al. 2011, s. 1484). Att låta andra i familjen ta hand om hushållsarbetet 
kunde vara en nödvändig förändring (Wilson, Elborn & Fitzsimon, 2010, s. 824). 
Utöver detta upplevde även personerna sig värdelösa då de inte orkade åstadkomma det 
de tidigare med lätthet kunnat utföra. Möjlighet att få hjälp av en personlig assistent gav 
frihet då de fick hjälp med att komma ut. Personerna var tvungna att noga planera 
utifrån de timmar som de hade fått tilldelade med en personlig assistent (Ek & Ternstedt 
2008, s. 474).  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Som metod valde författarna litteraturöversikt med utgångpunkt från Fribergs modell 
(Friberg red. 2012, ss. 133-143) då denna metod var ett gott redskap vid analysering av 
tidigare publicerade studier.  
 
Författarna använde databaserna Cinahl, SweMed+ och PubMed med sökord rörande 
ämnet (Tabell 1) vid sökning av publicerade primärstudier. Dessa databaser var 
inriktade mot vård och vårdandet. SweMed+ var en nordisk databas som hade både för- 
och nackdelar. Fördelarna var att det var studier som bedrivits i Norden vilket skapade 
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en bra uppfattning rörande nordiska förhållanden. Nackdelarna var att det inte fanns det 
utbud som de större databaserna erbjöd. Cinahl och PubMed var två stora databaser som 
innehöll ett stort utbud med studier, där författarna med relevanta sökord fann artiklar 
som svarade an till syftet. En nackdel var att det var svårt att databaserna inte använde 
sig av samma sökord utan hade olika indexsystem. Författarna använde sig av både 
fritextsökningar, headings och Mesh-termer. 
 
Det var lätt att finna artiklar som svarade an mot syftet, då ämnet var väl beforskat. 
Urvalet av artiklarna gjordes utifrån titel, abstrakt och syfte. Dessa granskades sedan 
utifrån Fribergs modell (Friberg red. 2012, ss. 133-143). Författarna granskade varje 
inkluderad artikel och sammanställde dess innehåll. Genom att beskriva ett avgränsat 
innehåll på post-it-lappar vilka delades in i grupper efter sitt innehåll, bildades 
subkategorier och dessa delades i sin tur in grupper efter innehåll och blev till 
kategorier. Svårast upplevdes det att renodla de subkategorier och kategorier som 
bildats. Det blev lätt upprepningar med liknande innehåll i olika subkategorier. Genom 
att gå tillbaka till tabell 1 för att se vad kategorierna och subkategorierna handlade om 
fick författarna hjälp att renodla texten. Även genom att läsa texten flera gånger gavs 
insikter om texten upprepade sig och därefter gjordes en omvärdering angående var 
texten passade in bäst utifrån sitt innehåll. Detta arbete var en process som till slut 
resulterade i nuvarande utseende. 
 
En styrka i denna litteraturöversikt var att artiklarna var från stora delar av världen 
vilket visade på att personerna i USA, Storbritannien, Irland, Australien, och 
Skandinavien hade likvärdiga erfarenheter. Författarana har används sig av kvalitativa 
artiklar som ger en tydlig bild på hur personernas upplevelser var, dock representerar 
det inte den stora population vilket kvantitativa artiklarna ger. Detta kan ses som en 
svaghet i arbetet. 
 
En nackdel med en litteraturöversikt var att författarna inte hade tillgång till allt 
intervjumaterial utan endast som analyserat material. Detta gjorde det omöjligt att gå 
tillbaka till intervjumaterialet för att försäkra sig om innehållets samstämmighet med 
analysen. Fördelen med en litteraturöversikt var att det möjliggjorde en sammanfattning 
och översikt av tidigare forskning. En litteraturöversikt kan användas för att fördjupa 
läsare verksamma inom klinik eller under utbildning i valt ämne. 
 

Resultatdiskussion 
 
Rökningens inverkan på sjukdomen KOL var framträdande och central i de flesta 
granskade studierna. Därför valdes att inkludera rökningens inverkan i resultatet. Det 
var oväntat att stigmatiseringen i samband med rökning hade en sådan framträdande 
roll, vilket diskuteras vidare. Vidare diskuteras funna resultat såsom begränsningar, 
utanförskap samt behovet av stöd och undervisning. Personerna i de aktuella artiklarna 
befann sig i stadie II-IV av sjukdomen. 
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Lidandet hos personer med KOL 
I resultatet framkom ett lidande hos personerna då de upplevde panik, oro och ångest i 
samband med andnöd. Eriksson (1994, ss. 30-31) anser att lidandet ger sig uttryck på 
olika sätt, det är därför viktigt att känna igen och se tecken hos den lidande personen. 
Det är först när känslorna identifierats som personerna kan gå in i lidandets kamp. 
Känslorna skulle ses som de är och inte bara kallas ett lidande. 
 
Personens begränsningar och fysiska försämringar innebar ett sjukdomslidande och 
ibland ett livslidande, vilket hotade personernas egenvärde och identitet. Personerna 
tyckte att de inte kunde uppnå ett gott liv på grund av begränsningarna. Ett sätt att 
kontrollera den nya icke önskade situationen kunde vara att bortförklara lidandet på 
olika sätt eller anpassa sig utifrån begränsningarna för att skapa harmoni och balans i 
tillvaron. Sjukdomslidandet kunde även avta genom en försoning med sjukdomen, 
personen kanske hade fått en sjukdomsbild och därmed möjlighet att finna sig själv i 
den nya situationen. Eriksson (1994, ss. 64-65) beskriver att denna rörelse, hälsan och 
lidandets utvecklingslägen, befinner sig mellan tre varierande nivåer och kallas den 
ontologiska hälsomodellen vilken aldrig är helt statisk. Det är när personen upplever 
behov, begär eller en svårighet som denna rörelse sätts i gång. På görandets nivå 
identifierar personen hälsohindret för att sedan på varandets nivå finna lugn och balans i 
tillvaron. Personen kan uppleva hälsa trots sjukdom då de befinner sig i vardandets nivå. 
På så vis kan lidandet betraktas som konstitutiv där människan når en djupare nivå och 
ser sig själv som en hel och mångsidig människa. 
 
Begränsningarna upplevdes också smärtsamma och frustrerande då personerna blev 
beroende av vårdpersonal, diverse hjälpmedel och närstående. Dock upplevde 
personerna att de behövde närstående som ett stöd. Författarna reflekterade över att 
närstående som vårdar sin anhörig själva ofta drabbas av utmattningssyndrom. Den 
sjuka personen kanske inte beskrev sin situation på ett tillförlitligt vis, för att den 
närstående skulle slippa ta del av all sorg och smärta. Hansson, Spence, Waldron, 
Kernohan, McLaughlin och Cochrane (2008, s. 529) beskrev att begränsningarna 
innebar att personerna behövde hjälp från sjukvården eller anhöriga. Detta medförde att 
personerna oroade sig för hur den anhörige skulle orka hantera livssituationen, att inte 
drabbas av ångest, känna sig nedstämd, överarbetad, pressad eller drabbas av 
sömnsvårigheter. Situationen, där den närstående helt och hållet måste sköta 
hushållsarbetet utöver att vårda den sjuka personen, kan upplevas frustrerande. 
 
Beredskap från sjukvården finns i form av anhöriggrupper när stöd anses som 
nödvändigt. Johansson (2007, ss. 53-55) anser att denna support från hälso- och 
sjukvården har funktionen att förhindra utbrändhet samt synliggöra anhörigas situation 
och att anhöriga även får en bättre livskvalitet. 
 
Resultatet tydde på att personerna kände sig utpekade i sociala sammanhang. De led av 
att befinna sig i ett utanförskap och såg detta därför som ett hälsohinder. Utanförskapet 
upplevdes tydligast när personen hade svårigheter med att sluta röka. Eriksson (1994, s. 
38) belyser att personer som hamnar utanför det sociala sammanhanget upplever att de 
inte längre har samma ställning som tidigare vilket skapar ett lidande.  
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Många av personerna med KOL försökte in i det längsta att dölja sjukdomen för att inte 
hamna i utanförskap. Lindgren, Storli och Wiklund-Gustin (2014, ss. 445-448) skildrar 
hur personer försvarar sin värdighet genom att inte visa sina symtom för andra. 
Personerna negligerade och bagatelliserade de symtom som drabbade dem och fann 
andra förklaringar till symtomen som till exempel astma. Tog personerna inte 
symtomen på allvar och blev en del av dessa, ledde det till att när de fick sin diagnos 
blev de misstänksamma och förnekade diagnosen. Ofta krävde de ett andra utlåtande av 
sjukvården för att fastställa diagonsen och för att acceptera sjukdomen. De upplevde att 
det var lättare att acceptera en astma-diagnos än en KOL-diagnos relaterat till 
samhällets och sjukvårdens inställning till KOL. Eriksson (1994, s. 88) belyser att 
sjukvårdspersonal som tillskriver sjukdomar olika ett värde värderar på så vis även 
personen som drabbats av sjukdomen. Detta bidrar till en känsla av skuld och skam som 
lockar fram en uppfattning hos personen av att inte betyda något. Personerna skall få 
uppleva sitt fulla värde trots sjukdom för att hälsoprocessen skulle bli optimal. Allt 
annat som medför en kränkning av personens värdighet innebär även ett lidande.  
 

Hur sjuksköterskan kan lindra lidandet 
Lindgren, Stori och Wiklund-Gustin (2014, s. 446) belyste att personer som fick 
diagnosen KOL upplevde hur de blev stämplade som rökare och därmed var en 
människa med dåligt omdöme. För att orka leva med KOL, var de tvungna att släppa det 
förflutna och bearbeta skuldkänslorna vilka var ett hinder för att uppleva välbefinnande. 
Då de förminskade stigmatiseringen minskade även känslan av skuld och skam. 
Personerna upplevde istället att de hade en egen identitet och värdighet. 
 
Det framkom även att vårdpersonal inte alltid agerat på ett professionellt sätt utan 
bemötte personen på ett arrogant och nedvärderande sätt detta inträffade oftast då 
personen var rökare och skapade ett vårdlidande för personerna. Wiklund-Gustin (2003, 
s. 104) beskriver att vårdlidande upplevs som ett lidande som vård eller behandling 
åsamkat personen. Sjuksköterkans uppgift är att hjälpa personen att hantera den 
negativa synen på sjukdomen. Genom att samtala med personen och identifiera det 
specifika behovet hos varje enskild individ kan sjuksköterskan upprätta en vårdplan som 
är individuellt anpassad. Vårdprocessen är en modell som alla sjuksköterskor kan arbeta 
utifrån där bland annat vårdbehovet ska identifieras. I vårdprocessen enligt Wiklund-
Gustin (2003, ss. 188-196) ingår att sjuksköterskan utvecklar en vårdplan inom olika 
områden. Denna vårdplan ligger till grund för hur vårdpersonalen agerar i arbetet med 
personen. Processen startar med ett samtal med personen där sjuksköterskan får en 
uppfattning om personen och detta görs med hjälp av sjuksköterskans alla sinnen. 
Denna information analyseras av sjuksköterskan som upprättar en vårdplan som 
innefattar hur planering och utförande av vården ska ske. När detta är genomfört görs en 
utvärdering. Resultaten av denna utvärdering lägger grunden till en ny planering vilket 
blir till en process som aldrig stannar av utan ständigt vidareutvecklas.   
 
Hansson et al. (2008, s. 530) belyser att personer som led av KOL upplevde ett 
välbefinnande när specialistsjuksköterskan samt psykoterapeuten gjorde hembesök. 
Personerna beskrev att vetskapen om att vårdpersonalen kom hem till dem framkallade 
ett välbefinnande.  
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Författarna upplevde att det finns en kunskapsbrist hos sjuksköterskorna både gällande 
patienternas upplevelse av att leva med sjukdomen samt bemötandet av personer som 
drabbats av en livsstilsrelaterad sjukdom. Enligt framtaget resultat av Hanson et al. 
(2008, s. 530) hade endast ett fåtal fått ta del av vård och stöd under sjukdomsförloppets 
olika faser trots hembesöken. Personerna fick ingen skriftlig information om sjukdomen 
eller erbjudande om emotionellt stöd. Sjuksköterskans högsta prioritet var att hjälpa 
personen i den akuta fasen, därför blev det endast lite tid över för stöd och undervisning.  
 
Författarna upplevde att bemötandet var oacceptabelt, där värdigheten för människan 
var bristfällig. Enligt Eriksson (1994, ss. 87-88) upplever människan inte fullständig 
värdighet om dess upplevelser inte tas på allvar. Personens hälsoresurser blir berövade 
då det etiska förhållningssättet brister i kontakten mellan sjuksköterska och personen 
som vårdas. Att kränka personens värdighet var den mest uppmärksammade formen av 
vårdlidande. 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2009, s. 3) beskriver sjuksköterskans profession rörande 
etiska regler, där sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar för sitt bemötande, 
bedömningar och beslut. Detta innebär att sjuksköterskan skall visa respekt för 
patientens egna värderingar, tro och vanor. Ett absolut krav är att sjukvården ska se till 
att alla får lika vård trots livsstil. Dessvärre respekterades inte patienternas vanor på ett 
värdefullt sätt. International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor 
(2012, s. 3) beskriver sjuksköterskans ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskans ansvarsområden synliggörs 
ytterligare sett från denna kod. För att upprätthålla hälsa har patienten rätt att ta del av 
information gällande vaccinationer för att förebygga och se till att sjukdomen inte 
förvärras. Personer som drabbats av KOL hade en benägenhet att förneka och dölja sin 
sjukdom. Wiklund-Gustin (2003, ss. 98-99) anser att människan ibland inte tar tillvara 
på sina möjligheter då hon inte ser till sina absoluta behov och begär utan uppträder 
undvikande. Den vårdande relationen är viktig för att lindra lidande och främja hälsa när 
personen drabbats av en försämring i sin sjukdom. Wiklund-Gustin (2003, s. 100) 
belyser det människan önskar innerst inne, att tillgodose sina individuella behov. Om 
dessa behov blir tillgodosedda kan människan uppleva hälsa.  
 

Strävan till en hållbar utveckling 
Pellmer, Wramner, B. & Wramner, H. (2012, ss. 206-207) redogör för begreppet hållbar 
utveckling som innefattar tre dimensioner vilka är den sociala, ekologiska och 
ekonomiska dimensionen som verkar för en god miljö för framtiden.  

Vid hållbar utveckling när det gällde personen med KOL och dess livsvillkor så 
handlade den sociala dimensionen om att personerna skall ha ett inflytande, delaktighet 
och en god hälsa. De skall uppleva en trygghet och vara inkluderade i samhället. Under 
den ekologiska dimensionen är klimatet och miljön viktig i form av att de verkar i en 
god inne- och utemiljö. Tobaksindustrin är en del av den ekologiska dimensionen då 
denna industri påverkas regnskogen, samt att personer påverkas av både processen, 
framställandet och i brukandet av tobak. I den ekonomiska dimensionen påverkas 
samhället och personen av rökningen. För personernas del blir det en ökad kostnad både 
för cigaretter samt en förlorad arbetsinkomst vid sjukdom. En samhällskostnad i form 
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av sjukvårdskostnader, sjukersättning och kostnader för forskning ingår i den 
ekonomiska dimensionen (Pellmer, Wramner, B. & Wramner, H. 2012, ss. 207-208). 

Spirometri är ett redskap som kan påverka patientens möjlighet att sluta röka. Det 
framkomer vid en granskning av cirka 1000 personer med KOL där 33 % var rökare. En 
spirometriundersökning utfördes och efter två år hade 17,6 % av personerna som rökt 
slutat röka. Det var mer än dubbelt så många jämfört med de som inte hade genomgått 
undersökningen (Hjärt- och lungsjukas riksförbund 2009). Det finns stora hälsorisker 
som är kopplade till rökning. För de personer som har drabbats av KOL finns det flera 
hälsovinster med att sluta röka. Detta innebär att sjuksköterskans uppgift är att motivera 
personer som röker att sluta. Pellmer, Wramner, B. och Wramner, H. (2012, ss. 42-43) 
belyser att rökning förkortar en människas liv med 13 år och att det är upp till 50 % av 
rökarna som dör i förtid. De sjukdomar som oftast drabbar de personer som röker är 
hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och då framför allt lungcancer. Personerna drabbas i 
större utsträckning av folksjukdomar vilka skapar ett lidande och en långvarig sjukdom.  
 
SLUTSATSER 
De personer som drabbats av KOL upplever begränsningar av olika slag. Det kan vara 
fysiska, psykiska och sociala besvär som sjukdomen för med sig. 
 
Det finns mycket som sjuksköterskan kan göra för att öka välbefinnandet för dessa 
personer: 

• Att i mötet med personen vara närvarande och följsamma samt se till 
personens behov.  

• Att vara nyfiken och lyhörd i mötet med personen. 
• Att medicinskt lindra personernas andnöd, ångest och oro. 
• Att följa vårdprocessen vid de tillfällen då personen är i kontakt med 

sjukvården. 
• Att fråga personen om hur de upplever sin sociala situation och utreda 

om de upplever ett utanförskap och isolering. 
 

Detta för att sjuksköterskan skall säkerställa att personen med KOL får den bästa 
möjliga vård och för att slippa utsätta denne för mer lindande än vad sjukdomen i sig för 
med sig och därmed kunna erhålla hälsa. 
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Howard, C., 
Theadom, A & 
Wray, J. 
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Årtal: 2012 
Land: Nya 
Zeeland 
 

Syftet med studien 
var att utforska 
patienter med 
andnings- 
svårigheter och  
upplevelser av 
andnöd. 
Kopplingar mellan 
panik och andnöd. 

Semi- 
strukturerade inter-
vjufrågor. Patienten 
kunde fritt tala om 
sina upplevelser. 
Intervjuerna spelades 
in och 
transkriberades. 
Fenomenologisk 
ansats. 
Deltagarnas 
medelålder var 47,2 
år och  
80 % var kvinnor. 
Deltagarna skulle 
behärska tal och skrift 
i det engelska språket. 

Panik uppstod till 
störst del när 
patienten inte 
upplevde kontroll 
över symtomen och 
sjukdomen. Känsla 
av att livet var 
begränsat på grund 
av sjukdomens 
opålitliga karaktär, 
med attacker av 
andnöd. Coping- 
strategier så som 
förnekelse och 
undvikande 
identifierades. 
 

Titel: Struggling 
to retain living 
space: patient´s 
stories about 
living with 
advanced 
chronic 
pulmonary 
disease.  
Författare: Ek, 
K., Sahlberg-
Blom, E., 
Andershed, B. & 
Ternestedt, B-
M. 
Tidskrift: 
Journal of 
advanced 
nursing 
Årtal: 2011 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur patienter som 
led av kol 
uppfattade 
situationen då de 
levde ensamma i 
det egna hemmet 
och var i behov av 
syrgas. 

Kvalitativa intervjuer 
där fyra deltagare 
deltog under en 8- 
månaders period, 
2008. Data bestod av 
intervjuer och 
telefonsamtal samt 
fältanteckningar. 
En fenomenologisk 
hermeneutisk ansats 
användes för att tolka 
texterna. 
Samtliga 
använde syrgas 
16-24 timmar 
dagligen och    
bodde hemma. 
 

Resultatet visade 
hur patienten 
upplevde sig 
underordnad den 
sjuka kroppen. 
Innebörden av att 
behöva diverse 
hjälpmedel för att 
klara sin vardag. 
Detta kunde leda till 
att livsrummet både 
krympte eller blev 
större. För att bevara 
självbilden värnade 
personen om saker 
som upplevdes 
viktigt.  
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Land: Sverige 
 
Titel: Life with 
chronic 
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pulmonary 
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for controlled 
co-existence. 
Författare: 
Cooney, A., 
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Tidskrift: 
Journal of 
Clinical Nursing 
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Syften med studien 
var att förstå 
innebörden av att 
drabbas av KOL 
och reaktionen 
gentemot 
sjukdomen. 

26 personer deltog i 
studien. Både män 
och kvinnor. 
Personerna kom både 
från landsbygden och 
tätorten och alla 
deltog i 
rehabiliterings- 
program. 
Grounded theory som 
ansats. Semi- 
strukturerade 
intervjuer. Teman 
formulerades utifrån 
de transkriberade 
intervjuerna. 
 
 

Resultatet tog upp 
att det var svårt att 
uppleva kontroll 
eftersom KOL var 
en opålitlig 
sjukdom. 

Titel: The 
Dyspnea-
Anxiety-
Dyspnea Cycle-
COPD Patients 
Stories of 
Brethlessness:”It
´s Scary/When 
You Can’t 
Breathe”. 
Författare: Hill 
Bailey, P. 
Tidskrift: 
Qualitative 
Health Research 
Årtal: 2004 
Land: Kanada 

Syftet med studien 
var att undersöka 
den känslomässiga 
kopplingen mellan 
dyspné och ångest. 
Detta förvärrade 
den redan akuta 
fasen och gjorde 
dyspnén 
okontrollerbar. 

Etnografisk research 
design användes för 
att upptäcka 
meningsbärande ord i 
den akuta situationen. 
Djupintervjuer 
utfördes då 
patienterna var 
inskrivna på 
sjukhuset med en 
försämrad dyspné och 
haft likartad 
upplevelse  
vid två tillfällen. 10 
patienter, 15 anhöriga 
och 
10 sjuksköterskor 
deltog i studien. 
 

Uppkomsten av 
Dyspné verkade ha 
olika orsaker, både 
fysiska och 
emotionella. 
Vårdpersonal borde 
vara medveten om 
kopplingen mellan 
dyspné, ångest och 
oro för att de skulle 
lyckas identifiera 
patientens tillstånd. 
 

Titel: Every- 
thing was 
spiraling out of 
control”: 

Syftet med studien 
var att samla in 
och beskriva 
erfarenheter av 

Djupintervjuer med 
semistrukturerade 
frågor. 14 deltagare 
ingick i studien 

Patienterna beskrev 
återkommande 
tankar beträffande 
rädsla, hopplöshet 
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Experiences of 
anxiety in 
people with 
chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease. 
Författare: 
Willgoss, T.G., 
Yohannes A.M., 
Goldbart, J.& 
Fatoye, F. 
Tidskrift: Heart 
& Lung 
Årtal: 2012 
Land: UK 
 

ångest bland KOL 
patienter 

samtliga med KOL- 
diagnos och ångest- 
problematik. 
Patienterna skulle ha 
förmåga att berätta 
om sina upplevelser. 
Intervjuerna pågick 
tills data ansågs vara 
mättat. 

och förvirring vilket 
var förknippat med 
ångest och panik- 
attacker. Strategier 
för att hantera 
situationen ansågs 
viktigt. 

Titel: ”It´s not 
worth stopping 
now”: why do 
smokers with 
chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease continue 
to smoke? A 
qualitative study 
Författare: 
Wilson, J.S., 
Elborn, J.S. & 
Fitzsimons, D. 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical Nursing 
Årtal: 2010 
Land: UK 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
KOL-patienter 
som röker och 
deras erfarenheter 
av rökavvänjning. 
Samt att beskriva 
deras personliga 
process vad gäller 
beslut som 
omfattar 
rökavvänjning. 

En randomiserad 
kontrollstudie. Semi-
strukturerade frågor.  
Fältanteckningar och 
de transkriberade 
inspelningarna 
sammanställdes. 
Deltagarna är från tre 
olika rökavvänjnings-
grupper. Fyra kvinnor 
och två män samtliga 
storrökare och har 
rökt i många år. Alla 
har tidigare miss-
lyckats med rök-
avvänjning. 

Resultatet visar hur 
deltagarna upplever 
rök- 
avvänjningen och 
varför de fortsätter 
röka trots KOL. 
Studien pekade på 
att obehagliga 
symtom inte 
motiverade 
deltagarna att sluta 
röka.  

Titel: 
Experiences of 
self-blame and 
stigmatisation 
for self-
infliction among 
individuals 
living with 
COPD. 
Författare: 
Halding, A-G., 

Syftet med studien 
var att sätta sig in i 
hur patienter som 
lider av KOL 
upplever det 
dagliga livet då 
restriktioner 
gällande rökning 
är så påtagligt i 
samhället. 

Studien var del av en 
större longitudinell 
studie. 18 personer 
ingick i studien. 
Deltagarna ingick i en 
rehabiliteringsgrupp 
och hade fått 
diagnosen KOL. 

Resultatet pekade på 
att deltagarna som 
var rökare och 
drabbats av KOL 
klandrar sig själva 
men även 
stigmatiseringen 
från omgivningen 
understryks. 
Huvudtemat var 
”Exiled in a world  
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Heggdal, K. & 
Wahl, A. 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences. 
Årtal: 2010 
Land: Norge 
 

of the healthy”. 
Bristande support 
från sjukvården, det 
sociala nätverket 
och samhället 
identifierades. 

Titel: 
Living with 
chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease at the 
end of life: a 
phenomenologic
al study. 
Författare: 
Kristina Ek & 
Britt-Marie 
Ternestedt 
Tidsskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing  
Årtal: 2008 
Land: Sverige 

Syftet var att 
beskriva den 
oumbärliga 
struktur som krävs 
i den palliativa 
fasen av KOL. 

Deltagare från två 
olika sjukhus blev 
intervjuade, öppna 
frågor ställdes. 
Personerna var i det 
palliativa stadiet. 
Deltagarna skulle 
förstå och tala 
svenska. 8 deltog i 
studien, 6 hade syrgas 
i hemmet och 2 
vägrade syrgas då det 
påverkade det dagliga 
livet. Personerna var 
mellan 48-79 år, 5 
kvinnor och 3 män. 
Intervjuerna pågick 
över 2 månader år 
2003. Data 
analyserades i 5 steg i 
en struktur av Giorgi. 
 
 

Deltagarna beskrev 
att de var tvungna 
att ändra sin livsstil 
samt att de var 
beroende av andra 
för att hantera 
andnöden.  
Andnöden gav 
ångest, som i sin tur 
kunde leda till att 
patienten kände sig 
svag och oduglig 
över att inte kunna 
hantera situationen. 
Att leva med KOL 
krävde en ständig 
planering i vardagen 
för att få det gå 
ihop. 
 

Titel: Living 
with chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease: 
developing 
conscious body 
management in 
a shrinking life-
world. 
Författare: 
Janice Gullick & 
M. Colleen 
Stainton. 
Tidsskrift: 
Journal of 

Syftet var att 
undersöka de 
förändringar som 
krävs att leva i en 
kropp med kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom 

Fenomenologisk 
ansats användes. 
Undersökningen 
omfattade 15 
personer med KOL 
och 14 av deras 
anhöriga. Det var 9 
män och 6 kvinnor i 
studien, mellan 55-77 
år.  
Av de 14 närstående 
var de mellan 29-82 
år. 7 makar, 3 män, 2 
barn och 2 syskon. En 
av de personerna med 
KOL hade inga 

Resultatet visar hur 
deltagarna var 
tvungna att anpassa 
sig till de nya 
livsvillkoren i och 
med att KOL satte 
begränsningar för 
dem. Personerna 
kunde inte längre 
lita på sin kropp. 
 Närståendes 
situation 
identifierades då 
personens humör-
svängningar kunde 
vara svåra ett tackla, 
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Advanced 
Nursing  
Årtal: 2008 
Land: Australien  
 

anhöriga som kunde 
medverka i studien. 

utöver andnings- 
svårigheterna.  
Personerna skämdes 
över att ha drabbats 
av KOL.  
 
 

Titel: 
´It´s about me´- 
a narrative 
analysis of 
female smokers 
with chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease (COPD) 
and their 
relationship to 
smoking. 
Författare: 
Maria Nykvist, 
Eva-Lena 
Larsson & 
Elisabeth 
Dahlborg 
Lyckhage. 
Tidsskrift: 
Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences  
Årtal: 2014  
Land: Sverige 
 
 

Syftet var att 
beskriva hur en 
grupp rökande 
kvinnor med 
kronisk obstruktiv 
lungsjukdom 
upplever sin 
vardag och deras 
relation till 
rökning 

Narrativ analys i en 
studie där 6 kvinnor 
intervjuas. Dessa 
kvinnor var rökare 
och hade haft en 
KOL- diagnos i minst 
12 månader. De hade 
rökt sedan tonåren. 
Det var en av 
forskarna som utförde 
intervjuerna och de 
andra två analyserade 
materialet genom att 
stycka ner det i bitar 
och sökte efter  
nyckelord i texten. 
Dessa nyckelord 
bildade subkategorier 
och kategorier. 

Resultatet visade att 
KOL var en 
sjukdom som 
kommer smygande. 
Personerna 
anpassade sig till 
sjukdomen för att 
dölja symtomen för 
omgivningen.  
Rökningen styrde 
personens dagliga 
liv och de upplevde 
bitterhet och 
hopplöshet. 
Omgivningens 
påtryckningar för ett 
rökstopp kunde 
upplevas som 
klandrande i 
rådande 
livssituation.  
 
 

Titel:  
The experience 
of stigma in 
chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease. 
Författare: 
Barbara E. 
Berger, Mary C. 
Kapella & Janet 
L. Larson 
Tidskrift: 
Western Journal 

Syftet var att 
beskriva 
erfarenheterna av 
stigmatiseringen 
och social 
isolering utifrån en 
patient med KOL. 

Författarna utförde 
djupintervjuer med 
patienter som hade 
KOL samtliga hade 
varit storrökare. 18 
var tillfrågade och 16 
fullföljde studien. 11 
män och 5 kvinnor. 
Dessa patienter var 
äldre än 49 år och var 
i olika stadier av 
KOL. 6 av 
patienterna hade 
syrgas i hemmet 2 av 

Resultatet tar upp 
hur KOL uppfattas i 
relation till 
stigmatisering och 
hur personer med 
KOL reagerar på 
stigmatiseringen.  
Vid de första 
stadierna av KOL 
kunde patienten 
hitta strategier och 
rutiner för att 
osynliggöra sin 
KOL.  
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of Nursing 
Research 
Årtal: 2011 
Land: USA 

dem använde syrgas 
konstant. 

Patienten dömde sig 
hårt och de 
upplevde sig som en 
börda. 
Skuld och 
skamkänsla 
identifierades hos 
personerna. 
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