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Examensarbetets titel: Jag är mer än min sjukdom - En studie om patienters upplevelse 
av att leva med KOL.  

Författare: Emma von Barth & Johanna Sundström 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad 

Nivå och poäng: Kandidatnivå 15 högskolepoäng 

Utbildning: Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng 

Handledare: Claes Ekenstam 

Examinator: Lena Nordholm 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: Kronisk obstruktiv sjukdom (KOL) är en irreversibel sjukdom där 
lungornas kapacitet för syreupptagning succesivt försämras. Världshälsoorganisationen 
(WHO 2015) räknar med att KOL kommer inom de närmsta fem åren bli den tredje 
vanligaste dödsorsaken i världen. Sjukdomen är idag klassat som en folksjukdom i 
Sverige och patienter med KOL är en utspridd grupp inom hälso- och sjukvården. 
Största riskfaktorn för att utveckla KOL är rökning vilket korrelerar sjukdomen med de 
drabbade patienternas livsstil.  
Syfte: Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelse av att leva med kronisk 
obstruktiv lungsjukdom.  
Metod: Elva vetenskapliga artiklar hämtades från databaserna PudMed och Cinahl. 
Författarna gjorde där efter en systematisk litteraturöversikt av de elva artiklarna.   
Resultat: KOL har ett starkt samband med livsstil och påverkar hela individen. Detta 
presenteras i studien som huvudkategorierna: relationen till rökning, upplevd andnöd, 
upplevd ensamhet & isolering, upplevt bemötande från omgivning och sjukvård samt 
upplevd autonomi. Majoriteten av dem som utvecklat KOL är personer som röker vilket 
gav upphov till känslor av skuld och skam. Vid kontakt med sjukvården upplever 
många patienter att de inte blir tagna på allvar och möts av bristande empati. Patienter 
upplever att livskvalitén påverkas negativt som resulterar i ett ökat lidande.                          
Slutsats: Att leva med diagnosen KOL påverkar patienter inom flera dimensioner, både 
fysiskt, psykiskt och socialt. Det är av betydelse att sjukvården har den kunskap som 
krävs för att främja hälsan och minska lidandet för patienter med KOL.  

 

 

 

 

Nyckelord: kronisk obstruktiv lungsjukdom, upplevelse, andnöd, patient, ångest, 
vårdande. 
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INLEDNING 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som kan drabba en människa 
både emotionellt och kroppsligt. Sjuksköterskor träffar patienter med KOL inom alla 
vårdinrättningar och det är idag klassat som en folksjukdom. Ångest och oro är vanligt 
förkommande hos patienter med konstaterad KOL vilket i sin tur påverkar livskvalitén 
negativt. Social isolering och depression är tillstånd som kan härledas från de symtom 
patienter med KOL upplever.  
 
Rökning är nära förknippat med diagnosen då utvecklingen av KOL ofta är en 
konsekvens av detta. Då sjukdomen är starkt förknippat med en individs livsstil och de 
succesiva försämringar som medföljer är stigmatisering ett begrepp som kommer 
belysas i uppsatsen. En livsstil är en del av den personliga identiteten satt i ett socialt 
sammanhang. Eftersom rökning är ett livsstilsval upplever många patienter att attityder 
från samhället är nedsättande och de känner skuld, skam och ett ökat lidande. Eftersom 
KOL påverkar människans upplevelser på ett emotionellt plan är sjuksköterskans 
stödjande och vägledande roll av högsta vikt för god omvårdnad. Genom denna studie 
vill vi belysa upplevelsen hos patienter som lever med KOL.  
 
 
BAKGRUND 

Kronisk obstruktiv sjukdom 
KOL klassas idag som en folksjukdom i Sverige. Världshälsoorganisationen (WHO) 
beräknar att om mindre än fem år kommer KOL bli den tredje vanligaste dödsorsaken 
globalt. Orsaken till att sjukdomen ökar antas bero på en åldrande befolkning samt den 
ökade andelen kvinnor som röker (World Health Organisation 2015). En av tolv vuxna 
och upp emot en halv miljon människor lider idag av KOL i Sverige. Sjukdomen är allt 
vanligare i högre ålder och mest frekvent från sextio år och uppåt. Många människor 
antas leva med sjukdomen utan diagnostisering. Underdiagnostiken av sjukdomen är 
omfattande och den kliniska betydelsen är ofta underskattad (Hjärt- och Lungfonden 
2014). Förutom högre mortalitet och omfattande hälsoekonomiska konsekvenser medför 
underdiagnostiseringen att många människor inte får den behandling de behöver, vilket 
leder till ett ökat lidande (Almås, Stubberud & Grönsteth 2011, s. 120). Sjuksköterskan 
har i sin yrkesprofession ett ansvar att främja hälsa, återställa hälsa, minska lidande och 
förebygga sjukdom (ICN 2014, s. 3). För att säkerställa god omvårdnad av dessa 
patienter är det av betydelse att uppmärksamma de problem som leder till sämre 
behandling och vård kring denna patientgrupp (Ställberg & Skoogh 2007, ss. 1036-
1037).  
 
KOL är enligt internationella riktlinjer ett samlingsbegrepp för en rad sjukdomar som 
karakteriseras av luftvägsobstruktion med nedsatt funktion i ventilationsutbytet (Almås, 
Stubbereud & Grönseth 2011, s. 120). Obstruktiv betyder luftflödeshinder och innebär 
att patienten har svårare att ventilera luften ur lungorna än vad friska individer har. 
Riskfaktorer för att utveckla sjukdomen är främst stigande ålder, hereditet, allmänna 
luftföroreningar, låg socioekonomisk status, återkommande luftvägsinfektioner samt 
aktiv och passiv rökning (Örn, Mjell & Bach-Gansmo 2010, ss. 230-231).  
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Kronisk inflammation i luftvägarna är den primära orsaken till de symtom som yttrar sig 
vid diagnosen (SBU 2000). Emfysem och kronisk bronkit är två tillstånd som 
förknippas med KOL, inte sällan i kombination med varandra. Emfysem innebär att 
kroppens lungblåsor faller samman på grund av en inflammatorisk respons av skadliga 
partiklar eller gaser (World Health Organisation 2015). När luftsäckens struktur 
påverkas leder det till försämrad elasticitet i lungblåsorna. Lungblåsorna blir då uttänjda 
som slutligen har en negativ inverkan på kroppens förmåga att syresätta sig. 
Lungblåsorna blir större i storlek vilket medför att luft stannar kvar i blåsorna. Detta 
skapar ett reducerat gasutbyte i kroppen och den förstörda lungvävnaden resulterar i 
klassiska symtom som kronisk andnöd (Griph & Ström 2007, ss. 167-169). Kronisk 
bronkit definieras som svår, ihållande hosta minst tre månader på en följd av två år. 
Tillståndet kännetecknas av ökad sekretproduktion i luftvägarna som härleds av en 
inflammatorisk reaktion. Processen leder till att epitelet i luftrören tar skada med en 
reduktion av kroppens cilier som normalt har en transporterande effekt utav sekret. Det 
uppvisar symtom som hosta och ökat luftvägsmotstånd (Socialstyrelsen 2007, ss. 385-
387).  
 
Diagnosen KOL fastställs med hjälp av spirometri samt en rad kliniska symtom. 
Kriterierna som patienten ska uppfylla är: påtagligt reducerad lungfunktion, en period 
av daglig hosta i tre månader under minst två påföljande år, ökad slemproduktion samt 
påtaglig orkeslöshet och utmattning vid fysisk aktivitet (Hjärt & lungfonden 2014).  
 
Riskfaktorer 
Majoriteten av dem som insjuknar i KOL är personer som röker och det gäller främst de 
som röker cigaretter. Faktorer som spelar in är personens totala exponering och antal år 
av rökning. Andra former av tobaksrökning, som cigarr, pipa och passiv rökning kan 
leda till utveckling av KOL då lungorna utsätts för partiklar som kan förstöra 
lungvävnaden (Örn, Mjell & Bach-Gansmo, 2010, ss. 231- 232). Rökning skadar 
luftvägarnas cilier och är därför en avgörande faktor för slemproblematiken. Rökning 
stimulerar en tillväxt av slemproducerande celler och en ökad mängd sekret vilket ger 
upphov till obstruktiv andnöd (Griph & Ström 2007, ss. 210-212). Det finns en högre 
risk att utveckla luftvägsinfektioner för de personer som röker och även för de som 
utsätts för passiv rökning. Infektioner i luftvägarna är i sig är en riskfaktor för KOL 
(Örn, Mjell & Bach-Gansmo 2010, ss. 231-232). I Socialstyrelsens (2014) riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande vård är rökavvänjning mycket högt prioriterat. Rökavvänjning 
är en viktig del i den preventiva behandlingen för att förhindra försämring av 
lungkapaciteten, främst för patienter med KOL (Socialstyrelsen 2014, s. 62).  
 
Näst efter rökning är stigande ålder en känd riskfaktor för utvecklingen av sjukdomen. 
Från 25 års ålder, då lungfunktionen nått sitt maximum, avtar funktionen successivt och 
i medelåldern sänks den maximala utandningen med 20-30 ml per år (Larsson 2014, s 
71). Spirometri är en undersökningsmetod som mäter lungkapaciteten och 
undersökningen är grundläggande för att ställa diagnosen KOL (Örn, Mjell & Bach-
Gansmo 2010, s. 232). 
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Att vara barn till en förälder med KOL är ytterligare en riskfaktor. Kopplingen beror på 
en genetisk a-1-antitrypsinbrist. A-1-antitrypsin är ett viktigt enzym i uppbyggnaden av 
lungornas vävnad. Brist på enzymet kan leda till nedbrytning av lungvävnaden och 
utveckling av emfysem (Larsson 2014, s. 72).  
 
För den grupp som utsatts för en kemikalisk yrkesexponering av damm och gaser finns 
betydande risk att utveckla KOL. De senaste femtio åren har förekomsten av denna typ 
av luftburna partiklar minskat radikalt. Ändå finns det många personer idag som varit 
yrkesverksamma under den tid då exponering för dessa partiklar var vanligare (Örn, 
Mjell & Bach-Gansmo 2010, s. 232). 
 

Livsstilsförändringar 
Patienter med diagnosen KOL lever vanligtvis med en ständig ångest och oro över att 
inte få tillräckligt med luft. Detta skapar en bestående rädsla över att kvävas. Därigenom 
är en god undervisning och förståelse gentemot denna patientgrupp utav stor betydelse. 
Undervisningen är viktig för att möjliggöra relevanta livsstilsförändringar i patientens 
sjukdomsförlopp och livsvärld. Målet är att skapa en god vårdrelation baserad på tillit 
och delaktighet. Vårdrelationen främjar till en god sjukdomsinsikt för patienterna och 
de begränsningar sjukdomen kan medföra. Beroende på i vilket stadie av sjukdomen en 
patient befinner sig i innebär det att kroppen förändrats på ett eller annat sätt. 
Vardagliga sysslor som tidigare tagits för givet kan i ett senare skede verka omöjliga att 
genomföra (Almås, Stubberud & Grönseth, 2011, ss. 120-121). 
 
Fysisk aktivitet kan innebära en stor rädsla för patienter med KOL där kondition och 
muskulatur påverkats av sjukdomsförloppet. Rädslan för aktivitet påverkar 
välbefinnandet då en inaktiv livsstil kan resultera i isolering (Almås, Stubberud & 
Grönseth, 2011, s. 120). Patienter och deras närstående är i behov av undervisning för 
att reda ut eventuella kunskapsluckor som rör den fysiska aktivitetens betydelse för 
patienter med KOL (Socialstyrelsen 2014, ss. 62-64). Aktivitet och rörelse ska 
individanpassas och det kan innebära promenader eller generella vardagssysslor. Detta 
för att främja patienternas hälsotillstånd och livsstil. Patienter med KOL har en minskad 
muskelmassa som bland annat resulterar i nedsatt muskelkraft i lung- och 
hostfunktionen. För patienter med KOL är det viktigt att ha en god kännedom om 
faktorer som samspelar och står i direkt kombination med fysisk aktivitet. Adekvat 
kunskap om nutrition och näringstillförsel samt inse vikten av en god host- och 
andningsteknik (Almås, stubberud & Grönseth, 2011, ss. 115-118). 
 
Patienter med KOL har en ständigt ökad energiförbrukning på grund av de 
inflammatoriska processer som sker i kroppen och som resultat av ett ökat 
andningsarbete. Det ökade andningsarbetet förbrukar mycket av kroppens energi och 
den nedsatta andningen påverkar aptiten vilket ofta resulteras i undernäring. Riskerna 
med att leva på en näringsfattig kost leder till ett reducerat immunförsvar och försvagad 
muskelstyrka. Symtom som andfåddhet, hosta och orkeslöshet speglar sig i relationen 
till kosten då en snabb mättnadskänsla och aptitlöshet är vanligt förekommande. 
Kostrådgivning av dietist är en viktig resurs för denna patientgrupp (Almås, stubberud 
& Grönseth, 2011, s. 121). 
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Kroppen som identitet 
Enligt Wiklund (2005) är kroppen inte bara ett säte för individens upplevelser utan 
också för människans identitet. Ur ett fenomenologiskt perspektiv är det genom vår 
kropp vi förhåller oss till omvärlden och samspelar med andra människor. Friberg och 
Öhlén (2014) anser att vi har vår kropp objektivt, samtidigt som vi är vår kropp 
subjektivt, vilket är själva navet i vår existens. Att se kroppen utifrån ett subjektivt 
perspektiv hjälper människan att förstå hälsa som något större än bara frånvaro av 
sjukdom. Kroppen är en funktionell enhet med förmågor som inte blir märkbara i det 
vardagliga livet. Människan ägnar ingen uppmärksamhet till att tänka på de rörelser 
kroppen gör, som att flytta fötterna när vi går, utan det upplevs som en naturlig 
vardaglighet (Friberg och Öhlén 2014, s. 217). Sjukdom kan ge upphov till kroppsliga 
förändringar som kan verka främmande. Människan förlorar sin naturliga inställning till 
kroppen som levd och subjektiv kropp. När kroppen förändras, utmanas identiteten och 
omvärlden upplevs på ett nytt sätt (Wiklund 2005, ss. 48-49). Det sättet människan 
uppfattar att omgivningen ser på en återges i människans egna självbild (Friberg och 
Öhlén 2014, s. 219).  
 

I rollen som patient 
Skårderud, Haugsgjerd & Stänicke (2010, s. 205) talar om begreppet kroppsskam, som 
översätts till att skämmas över hur kroppen ter sig eller ser ut. Kroppslig skam är 
kopplad till den sociokulturella miljön. De kroppsliga förändringar en sjukdom medför 
och behovet av hjälp upplevs som skamfullt då de motsätter de värderingar som 
konstruerats av samhället. Hälso- och sjukvården präglas också av sociokulturella 
normer och värderingar. Ett möte mellan en patient och en sjuksköterska innebär alltid i 
någon mån ett obalanserat maktförhållande. Patienten sätts i ett sårbart rum i en 
främmande miljö som utgör ett hot mot den inre värdigheten (Friberg och Öhlén 2014, 
ss. 222-223). Det centrala i sjuksköterskans yrkesprofession är att tillgodose patientens 
behov av adekvat kroppslig och själslig omvårdnad. KOL medför ofta symtom som i 
hög grad påverkar individens välbefinnande och livskvalité. Omvårdnadsbehovet är 
olika stort beroende på vilket stadium av sjukdomen en person befinner sig i. 
Patientgruppen ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskan har 
genom sin kvalifikation kunskap och kan stödja patienten med information och 
undervisning. Patienten behöver kunskap om KOL och behandling för att kunna ta ett 
eget ansvar och bli delaktig. På så sätt bidrar detta till en patientanpassad vård. Det är av 
vikt att sjuksköterskan fokuserar på patientens livssituation och sätter sin förförståelse åt 
sidan i vårdandet. Eftersom KOL är nära förknippat med rökning är det viktigt att 
sjuksköterskan har en empatisk inställning så att patienten undgår att känna skam och 
får ett ökat lidande. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan har ett förhållningssätt som 
främjar patientens hälsa (Almås, Stubberud och Grönseth 2011, ss. 105-106). 
 
PROBLEMFORMULERING 
Att andas är en av kroppens mest primära mekanismer för att leva. För friska personer 
är andning något som kan tas för givet. När andningen påverkas negativt upptar det 
mycket energi av kroppen och andnöd väcker känslor av både ångest och frustration. 
För patienter med KOL är andningen ständigt påverkad. Nedsatt syresättning leder till 
orkeslöshet och känslan av att inte kunna andas gör att många patienter isolerar sig och 
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inte vågar göra aktiviteter som de tidigare kunnat. Det är genom kroppen människan 
förhåller sig till omvärlden och för en patient med KOL sker kroppsliga förändringar 
som kan upplevas främmande. Det utmanar identiteten och kan leda till nedstämdhet 
och depression.  
 
KOL är en livsstilsrelaterad sjukdom som främst är förknippad med rökning. Känslor av 
skam och hopplöshet som patienter med KOL upplever präglas av samhällets normer 
och värderingar. Sjuksköterskor påträffar patienter med KOL inom många 
vårdinrättningar så patientgruppen är utbredd inom sjukvården. Patienter med KOL är i 
behov av sjukvårdens resurser och hjälp för att skapa en dräglig tillvaro. Det är viktigt 
att patientgruppen inte skuldbeläggs av sjukvården utan bemöts på ett empatiskt sätt 
som främjar och motiverar hälsa. Utifrån detta önskar författarna få en djupare kunskap 
och förståelse kring hur patienter med KOL upplever sin sjukdom.  
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva patienters upplevelse av att leva med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom.  
 
METOD 

Litteratursökning  
Valet av metod för denna studie bygger på en systematisk litteraturöversikt. Denna 
metod innebär att granska och sammanställa vetenskapliga artiklar inom ett specifikt 
kunskapsområde (Friberg 2014, ss. 136-139). Litteraturstudien grundas på 11 
vetenskapliga artiklar från redan befintlig forskning. Artiklarna granskades och 
utformade slutligen studiens kategorier.  
 
Författarna använde sig av två databaser i sin artikelsökning. De som användes var 
Cinahl och PudMed eftersom de är specificerade på medicin och omvårdnad. Ett 
helikopterperspektiv användes för att få en bred uppfattning om hur forskningsläget ser 
ut och för att utveckla relevanta sökord som ramade in ämnesområdet. Den första 
sökningen i Cinahl gav 6657 stycken träffar då sökordet var Cronic obstructive 
pulmonary disease (COPD).  Författarna lade till ordet dyspnea i sin sökning som då 
resulterade i 909 stycken publicerade artiklar. Här fann de en artikel som granskades 
och inkluderades i studiens resultat. Då studiens syfte var att utgå från ett 
patientperspektiv lades sökordet experience till som gav 76 stycken träffar. Författarna 
började med att läsa artiklarnas sammanfattning. De som inte direkt svarade på studiens 
syfte exkluderades och på så sätt smalnades träffarna av och sökresultatet blev mer 
adekvat. Detta bidrog till en mer specifik inramning av ämnesområdet. I Cinahl hämtade 
författarna tio av de elva artiklarna som användes i studien. Ur databasen PubMed 
hämtade uppsatsskibenterna den sista artikeln som inkluderas i litteraturstudien. I 
PubMed använde sig författarna av sökorden Chronic obstructive pulmonary disease, 
dyspnea, experience och anxiety. Detta resulterade i en sökträff på 33 stycken 
publicerade artiklar och ur dessa hämtades den elfte artikeln. Sökorden som slutligen 
blev aktuella och svarade på studiens syfte var: patients, chronic obstructive pulmonary 
disease, dyspnea, experience, anxiety, nursing.  
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Inklusionskriterier 
Studien inkluderar endast artiklar som blivit etiskt granskade. Ett annat kriterium som 
inkluderades var att alla artiklar skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 
Artiklarna skulle ha en avgränsad tidsram med aktuell forskning. Författarna valde 
endast ut artiklar som blivit publicerade efter år tjugohundra och fram till idag. Ett 
ytterligare krav för att artiklarna skulle inkluderas var att de skulle vara publicerade på 
ett begripligt språk för uppsatsförfattarna, i detta fall svenska eller engelska.  
 

Exklusionskriterier 
Artiklar som behandlade KOL men inte direkt svarade på studiens syfte eller hade en 
bristfällig metodologisk grund exkluderades. De artiklar som inte fanns tillgängliga 
kostnadsfritt uteslöts även dessa från studien.  
 

Etisk granskning 
Från valet av ämnesområde till genomförande och framställning av resultat har 
författarna tillämpat detta med en etisk medvetenhet. Endast artiklar som var granskade 
och godkända av etisk nämnd användes i studien. För att ta hänsyn till forskningsetik 
krävs kännedom om utformade forskningsetiska riktlinjer.  Syftet med forskningsetik är 
att respektera människans värde vid forskning för att skydda den enskilda individen. 
Etiken vilar på internationella riktlinjer och svensk lagstiftning som syftar till ett 
hänsynstagande för mänskliga rättigheter, grundläggande frihet, samtycke samt 
personlig integritet (Patel & Davidson, 2011, s. 62).  
 
Forskningsetik har till syfte att värdera etiska överväganden vid genomförande av 
studier på människor. Vid samanställning och granskning av de valda artiklarna togs 
hänsyn till etiska aspekter. Forskningsetik har till syfte att forskning skall grundas på 
sådana principer och riktlinjer så att inte deltagarnas integritet ska ta skada. Etiken 
grundas på fyra krav där samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande utgör 
koderna (Henricson, 2013, s. 71). Alla artiklar som studien bygger på är etiskt 
granskade och godkända av en etisk nämnd.  

 

Litteraturanalys 
Analysen utgick från de steg Friberg (2014) skapat som en lämplig modell för 
granskning av litteraturinnehåll. Författarna började med att skriva ut artiklarna i syfte 
att lättare kunna bearbeta datamaterialet. Första steget var att förstå innehåll och 
sammanhang genom upprepad inläsning av de valda artiklarna. Här var syftet att skapa 
en helhetssyn och överblick av vilken befintlig kunskap som finns inom 
forskningsområdet. Uppsatsförfattarna började med att dela upp artiklarna så de lästes 
individuellt. Efter var och en granskat artiklarna lästes de tillsammans för att undersöka 
om båda hade samma uppfattning om innehållet. Tillsammans valde författarna ut 
avsnitt och stycken av artiklarna som ansågs vara de mest relevanta att använda och 
dessa markerades med färgpenna.  
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Nästa steg blev att granska innehållet för att särskilja de teoretiska utgångspunkternas 
likheter och olikheter. Artiklarnas innehåll markerades med olika färger beroende på 
vilka upplevelser och känslor som författarna ansåg svara bäst på studiens syfte. Färgen 
blå fick symbolisera de stycken där patienter uttryckte sin relation till rökning. Hur 
patienterna beskrev symtom och andra upplevelser markerades med färgerna grön, röd, 
gul och rosa. Uppsatsförfattarna fortsatte att systematiskt färgkoda texten tills de 
uppnått mättnad och identifierat det essentiella innehållet. Att koda materialet med 
färger medförde att det var enklare att jämföra olika studier med varandra. Genom att 
dela in i färger efter olika kategorier kunde författarna strukturera upp materialet på ett 
enkelt och systematiskt sätt. Färgkoderna underlättade författarnas granskning av 
likheter och olikheter och underlättade vid tolkning sammanställning av slutsatser.  
 
Tredje steget utgjordes av att verifiera och dra slutsatser från det material som 
identifierats i steg två. En sammanställning gjordes med fokus på att förstå hur data 
skulle kunna vävas samman (Friberg 2014, ss. 145-148). För att strukturera 
sammanställningen av litteraturanalysen delades data in i kategorier för att sedan kunna 
presenteras i resultatet. 
 
 
RESULTAT 
Studiens systematiska sökning resulterade i elva vetenskapliga artiklar som svarade mot 
studiens syfte. Artiklarna sammanställdes och delades in i kategorier som symboliserar 
de rubriker som presenteras i resultatet. De kategorier som uppsatsförfattarna utformade 
blev slutligen: relationen till rökning, upplevd andnöd, upplevd ensamhet & isolering, 
upplevt bemötandet av omgivning och sjukvård samt upplevd autonomi som presenteras 
i figur 1 nedan.  
 
 
Relationen till rökning 

 
 
Upplevd andnöd 
 

 
 
Upplevd ensamhet & isolering  

 
 
Upplevt bemötande av omgivning och 
sjukvård 

 
 
Upplevd autonomi  
  

 
Figur. 1.  
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Relationen till rökning 
De patienter som rökte upplevde många en underkastelse gentemot cigaretterna och 
kände sig som slavar för rökningen. Vid känslor av lycka, ensamhet och ilska kunde 
rökningen skapa en upplevelse av trygghet och verka lugnande (Nykvist, Larsson & 
Dahlborg Lyckhage 2013, s. 377).  Trots att rökning var den avgörande faktorn för 
utveckling av sjukdomen kunde ändå patienter finna många anledningar till att fortsätta 
röka. Då deltagarna diagnostiserats med KOL upplevde de att skadan redan var skedd 
och fann därför ingen motivation att sluta (Barnett 2005, s. 808). Patienterna som deltog 
i studien upplevde en nedlåtande syn från sjukvårdspersonal där brist på empati 
resulterade i upplevelser av skuld och skam (Nykvist, Larsson & Dahlborg Lyckhage 
2013, s. 374). Många patienter medgav att rökningen motiverade dem till att utföra 
aktiviteter eller som ett tillfälle för att ta en paus eller vila (Wilson, Elborn & Fizsimons 
2011, s 823). En cigarett kunde upplevas som den ultimata belöningen oavsett känsla av 
lycka eller sorg, och inget annat hade samma effekt (Nykvist, Larsson & Dahlborg 
Lyckhage 2013, s. 378).  
 
Trots rökningens betydelse för dessa patienter fanns ändå hoppet om att sluta röka. Efter 
utvecklandet av KOL upplevde flera att rökningen blev ångestfylld vilket resulterade i 
en ökad konsumtion av cigaretter för att rökningen i sig självt var ångestdämpande. Det 
destruktiva handlandet ledde till en ond cirkel av ångest. Då rökningen styrde 
patienternas liv gav det upphov till lägre självkänsla och patienterna kände sig inte 
kapabla till att sluta röka på egen hand (Nykvist, Larsson & Dahlborg Lyckhage 2013, 
s. 377). 
 

Upplevd andnöd 
Andnöd var en känsla som patienterna i studien beskrev som mycket smärtsam och 
ångestfylld. Många patienter upplevde att andnöden hindrade dem från att utföra dagliga 
aktiviteter. Andnöden skapade ett lidande då den gav upphov till smärtor och 
obehagskänslor. Andnöden medförde rädsla och påverkade självkänslan. Deltagarna 
upplevde att andnöden påtagligt sänkte livskvalitén då det dagliga livet blev begränsat. 
Påklädning på morgonen kunde vara kraftansträngning nog för att utlösa andnöd vilket 
gjorde att patienterna upplevde ångest över detta redan dagen innan (Ek, Sahlberg-
Blom, Andershed & Ternestedt 2011, s. 1484). Deltagarna beskrev en rädsla vid 
måltider då de upplevde att de fick svårt att andas samtidigt som de åt. När andningen 
resulterade i oförmåga att utföra vardagliga sysslor kände sig patienterna begränsade 
och välbefinnandet påverkades negativt (Fraser, Kee & Minick 2006, ss. 553-554). 
Informanterna beskrev att de fick panik när de inte fick luft och det framkallade känslor 
av ångest och rädsla. Patienterna upplevde att andningen påverkade spontaniteten då de 
behövde planering och struktur för att anpassa sig efter sin nya situation, vilket 
ytterligare förstärkte känslan av begränsning (Ek & Ternestedt, 2008, s. 473). 
 
I Ek och Ternestedts (2008) studie beskrev patienterna att symtomen ofta uppkom i 
episoder av skov. Då skoven var som mest påtagliga hjälpte varken läkemedel eller stöd 
från omgivningen för den ångestproblematik som andnöden medförde. I dessa 
situationer beskrev patienterna att rädslan och ensamheten var som allra mest påtaglig. 
Tiden mellan skoven, då de fysiska symtomen var lindrigare upplevde ändå patienterna 
ångest då de ständigt kände oro och rädsla inför när nästa skov skulle inträffa. Den 
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ständiga oron över när nästa skov skulle inträffa resulterade i en otrygg tillvaro (Barnett 
2005, ss. 805-813). I denna studie framkom också att rädsla och oro framkallades av 
yttre faktorer som indirekt påverkade patienternas vardag. Faktorer som inte gick att 
påverka så som dagstemperatur och väder avspeglade sig i patienternas symtom. Det 
resulterades ofta i en ökad andningsfrekvens och gav upphov till andnöd (Barnett 2005, 
s. 809).   
 
Deltagarna i Barnett (2005) studie beskrev morgonen som den jobbigaste och tyngsta 
delen av dygnet då morgonen ofta involverade olika sysslor som bland annat tvättning, 
påklädning och bäddning. Detta var moment som krävde mycket energi från patienterna 
och hade en negativ inverkan på andningen. Patienterna i studien nämnde också den 
otrygga känslan av att i förväg aldrig kunna veta hur dagsformen kommer att se ut. Att 
leva med en ständig rädsla över att den ena dagen aldrig är sig den andra lik medförde 
att patienterna upplevde rädsla och otrygghet i sin tillvaro (Fraser, Kee & Minick 2006, 
ss. 554-555).   
 
  

Upplevd ensamhet och isolering 
Många patienter upplevde att det sociala livet påverkades av sjukdomen då den fysiska 
nedsättningen hindrade dem från att interagera med omgivningen (Barnett 2005, s 810). 
Deltagarna uppgav att de undvek situationer och aktiviteter med andra eftersom deras 
funktionsnedsättning fick dem att känna sig omständliga. Patienterna påverkades också 
av att de kände ett undvikande från omgivningen där de upplevde att många blev 
skrämda av deras situation. Många kände att isoleringen från omgivningen ledde till att 
de inte längre kände gemenskap eller hade något att prata om i sociala sammanhang, 
vilket förstärkte känslan av utanförskap. Isoleringen från omgivningen skapade känslor 
av meningslöshet och många upplevde svårigheter att se ett ljus i tillvaron (Ek & 
Ternestedt, 2008, ss. 474-475).  
 
Patienterna beskrev att ensamheten gjorde dem nedstämda och det förvärrade symtomen 
ytterligare. En del utvecklade depressioner till följd av isoleringen (Lohne, Heer, 
Andersen, Maiskowski, Kongerud & Rustoen 2010, s. 231). De patienter som tidigare 
levt ett aktivt och socialt liv beskrev svårigheten i att inte längre kunna leva det liv som 
motsvarar de förväntningar och de levnadsmönster de tidigare haft. Detta resulterade i 
att patienterna istället drog sig undan och isolerade sig från de platser där de förväntades 
vara starka och energifyllda. På så sätt slapp de genom sitt agerande bemöta 
konsekvenserna som KOL-diagnosen medförde (Ek & Ternestedt, 2008, ss. 474-475). 
Barnett (2005) beskrev i sin studie att tröttheten och orkeslösheten i patienternas 
diagnos orsakade en inre frustration som resulterade i ilska och irritation. Deltagarna 
beskrev frustrationen över att inte längre ha kraft till sysslor som tidigare varit en 
självklarhet. Den påtagliga energilösheten påverkade hela individens livssituation både 
gällande individen själv och för patientens vänner och familj. Dessa faktorer avspeglar 
sig i att deltagarna tog avstånd från sociala sammanhang vilket påverkade det sociala 
nätverket negativt kring den sjuka individen.  
 
De patienter som upplevde stöd från sjukvårdspersonal och anhöriga isolerade sig i 
mindre utsträckning och kände inte samma ensamhet. Empati och stöttning från 
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omgivningen skapade känslor av mening, delaktighet och gemenskap. För dem som 
fortfarande kände att de blev bekräftade som den personen de var bakom sin diagnos 
upplevde högre livskvalité och minskat lidande (Ek & Ternestedt, 2008, ss. 470-478). 
 

Upplevt bemötande av omgivning och sjukvård 
En del av deltagarna poängterade att sjukvården inte uppfyllde de förväntningar de hade 
vilket påverkade det framtida förtroende för vården. Flera uppgav att hälso- och 
sjukvården inte tog deras besvär på allvar vilket resulterade i att de inte fick adekvat 
behandling och deras hälsa blev lidande. Deltagarna kände att det var först när 
symtomen var påtagliga och sjukdomen utvecklats till en svårare grad som de togs på 
allvar och erbjöds vård och behandling (Barnett 2005, s. 812).  
 
Många upplevde att situationen förbättrades avsevärt när de fick rätt stöd från 
sjukvården. En positiv atmosfär och ett gott bemötande var betydande för livskvalitén. 
En patient uttryckte vikten av att inte bara bli sedd som rökare som kämpar med KOL, 
utan även som den person de var bakom diagnosen (Nykvist, Larsson & Dahlborg 
Lyckhage 2013, s. 377). Patienterna upplevde att en positiv attityd var avgörande för att 
känna sig trygga och uppleva stöd från hälso- och sjukvården. De patienter som kände 
stöd och trygghet hade lättare att motiveras och var mer mottagliga för sjukvårdens 
resurser. Patienterna i studien beskrev också vikten av ett gott bemötande från 
sjuksköterskan och det präglades av att hon tog hänsyn till de behov de själv uttryckte 
som mest primära. Patienterna uppfattade att mötet blev lidande då sjuksköterskan 
koncentrerade sig på att ständigt fokusera på livsstilsval istället för de patienterna själva 
ansågs viktigt i sin egenvård (Nykvist, Larsson & Dahlborg Lyckhage 2013, s. 378).   
 
Ett gemensamt problem informanterna upplevde var att de med sin diagnos också blev 
utpekade av samhället vilket resulterade i att de själva började ifrågasätta sin egen 
värdighet. Omgivningens syn resulterade i känslor av skuld och skam vilket utmanade 
deltagarnas identitet. Flera kände ångest och frustration över de skamkänslor som kom 
när de kom i kontakt med vården (Nykvist, Larsson & Dahlborg Lyckhage 2013, s. 
374). För att skydda sin integritet blev patienterna experter på att dölja symtom av 
rädsla för att bli stämplade av omgivningen då diagnosen upplevdes så skuldbelagd. 
Patienterna i studien upplevde sin situation som mycket komplex då de ständigt bar 
känslan av att de inte hade rätt att ifrågasätta sin vård och behandling då diagnosen 
KOL sågs som självförvållad. Deltagarna i studien belyste bristen på empati i mötet 
med hälso- och sjukvården. Istället för att mötet baserades på stöd, delaktighet och 
vägledning fokuserades samtalet istället på rökningens negativa konsekvenser för 
kroppen. Flera deltagare beskrev också mötet med vården som obehaglig då de 
omedelbart blev uppmanade att sluta röka. Upplevelsen av att bli utpekad av 
vårdpersonalen bidrog till att patienter undvek att ta kontakt med sjukvården för sina 
besvär vilket ökade istället lidandet (Lundh et al., 2012, s. 489).  
 
En nedlåtande attityd i mottagandet visade sig ha negativa konsekvenser för rökningen 
då sjukvårdspersonals skuldbeläggning gav upphov till ökad ångest. Ångesten och 
frustrationen blev en ond cirkel och ledde till ökad konsumtion av cigaretter (Lindqvist 
& Hallberg 2010, s. 460). Deltagarna beskrev att sjukvårdens normer och värderingar 
speglades i mötet där de på grund av sin rökning blev utpekade som människor med 
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svag karaktär. Synsättet resulterade i längre väntetider, bristande stöd och en lägre 
självkänsla (Lindqvist & Hallberg 2010 s. 463). Flera påpekade att de uppfattade att 
andra patientgrupper behandlades annorlunda, vilket gjorde att de kände sig åsidosatta 
och diskriminerade. Patienterna beskrev att de upplevde att patienter med andra 
sjukdomar blev bemötta med mer empati och respekt (Lindqvist & Hallberg 2010, s. 
462). 
 
Flera kände även en nedlåtande syn från vänner och familj, vilket ökade känslorna av 
skuld och skam. Deltagarna beskrev att deras anhöriga ständigt fokuserade på 
rökningens betydelse för sjukdomen, och det upplevdes som mycket påfrestande för 
patienterna. Istället för att möta de olika påhopp och argument som rörde 
sjukdomsbilden upplevde deltagarna att det var naturligt lättare att dra sig undan i 
situationer som dessa. Undvikandet var något som gav upphov till isolering (Wilson, 
Elborn & Fizsimons 2011, s 822). 

 
Upplevd autonomi 
Många upplevde ett ökat lidande då krav ställdes på patienterna utan att de själva fått 
vara med och påverka sin situation. Patienterna upplevde att de blev kränkta då mötet 
med sjukvårdspersonal byggde på tillsägelse istället för dialog. Känslan av att beslutet 
om rökstopp inte längre var deras eget, sänkte motivationen att sluta röka och 
resulterade i att behandlingsformen blev ineffektiv (Jonsdottir & Jonsdottir 2007, s. 
301).  
 
Upplevelsen av att själva få fatta beslut samt vara delaktiga i egenvården var viktigt för 
självkänslan. En deltagare påpekade att en lyckad förändring endast kommer från ett 
eget beslutat ställningstagande (Nykvist, Larsson & Dahlborg Lyckhage 2013, s. 377). 
När patienterna själva fick bestämma om tillvaron förstärktes känslan av frihet och 
självständighet. När däremot frihetskänslan gick förlorad upplevde deltagarna förlust av 
kontroll och makt över sin egen situation. Många upplevde att det var lättare att sluta 
röka då rökavvänjning ansågs vara ett eget fattat val (Ek & Ternestedt, 2008, ss. 475-
476). 
 
En del av patienterna kände att den enda chansen för att behålla självbestämmandet var 
att fortsätta röka, där cigaretten blev en symbol för frihet. Många menade att det var 
väsentligt att sjukvården inser att rökavvänjning är en personlig valfrihet där patienter 
har rätt att avböja om de inte finner mening med att sluta. Studiedeltagarna poängterade 
att vården av dem bör präglas av respekt för deras egen autonomi (Burrows & Carlisle, 
2010, s. 210). 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna ansåg att den mest lämpade metoden i förhållandet till syftet var att göra en 
systematisk litteraturstudie. Hur författarna valde att gå tillväga styrdes av Fribergs 
(2014) modell för granskning av datamaterial. Författarnas första tanke var att göra en 
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kvalitativ studie där varje deltagare skulle intervjuas. Uppsatsskribenterna började 
konstruera en mall med intervjufrågor men på grund av tidsbrist ansågs detta påverka 
kvalitén på studien och därför ändrades valet av metod. Fribergs (2014) modell bygger 
på att identifiera kategorier som urskiljs under analysen av datamaterialet. De kategorier 
författarna ansågs vara mest relevanta och svarade på studiens syfte blev därför 
relationen till rökning, upplevd andnöd, upplevd ensamhet och isolering, upplevt 
bemötande av omgivning och sjukvård samt upplevd autonomi.  
 
Författarna valde att basera studien på vetenskapliga artiklar som berörde patienters 
erfarenheter av att leva med KOL. Studiens intention var till en början att belysa 
patienters upplevelse av att röka med diagnosen KOL. Efter att författarna samlat in 
data och gjort en analys ändrades syftet till att beskriva patienters upplevelse av att leva 
med KOL. Anledningen till ändring av syftet var när författarna fördjupat sig i ämnet 
och upptäckte att mycket fanns inom området att uppmärksamma. Författarna ville ge 
en bredare bild av patienters erfarenheter än vad de kunnat göra om de endast fokuserat 
på förhållandet till rökning. Om inte syftet ändrats hade många intressanta artiklar 
behövts exkluderas för att de inte direkt svarade på syftet angående rökning.  
 
Litteratursökningen gjordes i två databaser som fokuserar på att referera till artiklar 
inom vård, omsorg och medicin. PubMed och Cinahl användes för att finna 
internationella samt nationella artiklar inom området. Då forskning är hämtad både 
internationellt och nationellt ökar studiens överförbarhet och resultatet blir relevant för 
en bredare målgrupp.  
 
Två databaser kan verka smalt för att finna resultat och risk finns att författarna missar 
relevant forskning inom ämnesområdet, vilket begränsar studien. Andra databaser som 
författarna hade kunnat använda är Medline och PsycINFO. Medline är en amerikansk 
sökmotor för vetenskapliga artiklar inom medicin. PsykINFO är en databas som 
refererar till litteratur inom psykologi, medicin, psykiatri och sociologi. Dock ansåg 
författarna att det var tillräckligt att använda PudMed och Cinahl då de elva artiklarna 
som hämtades ur databaserna tydligt ramade in och svarade på studiens syfte.  
 
Studiens syfte utformade de sökord som användes för att finna vetenskapliga artiklar. 
Författarna ville skapa en uppfattning om forskningen inom området och på så sätt få en 
överblick över kunskapsläget inom ämnet. Därför valdes till en början sökorden 
Chronic obstructive pulmonary disease och dyspnea för att få en bred bild av ämnet. 
Denna helikoptersökning gav författarna en uppfattning om att det finns mycket 
forskning inom området vilket resulterade i att uppsatsförfattarna fick utforma en mer 
preciserad sökning. Eftersom studiens intention var att beskriva patienters upplevelser 
utformade författarna en mer konkretiserad sökträff med fler sökord. De aktuella 
sökorden blev slutligen Chonic obstructive pulmonary disease, patients, anxiety, 
dyspnea, experience, nursing.  
 
Genom att författarna först granskade artiklarna individuellt och sedan tillsammans, 
ökade studiens trovärdighet. Författarna kunde på ett enkelt sätt gemensamt 
sammanställa de mest användbara i varje artikel genom att tolka innehållet tillsammans. 
Då författarna upprepade inläsningen ett flera gånger av artiklarna minskade det risken 
för att de gick miste om viktiga delar som kunnat stärka studiens resultat.  



 14 

 
Då studiens syfte var att beskriva patienters upplevelse valde författarna att basera 
litteratursökningen på artiklar med kvalitativ forskning och empirisk studiedesign. 
Studier byggda på kvalitativ design ger en djupare förståelse för målgruppen och 
används generellt sett när subjektiva upplevelser och social verklighet skall belysas 
(Patel & Davidson, 2011, s. 81). Inom kvalitativ forskning talar man om begreppet 
trovärdighet istället för generalisering. De upplevelser författarna ville belysa fann de 
lika i de utvalda artiklarna, vilket styrkte trovärdigheten för resultatet. Nackdelen med 
att använda kvalitativa forskningsresultat är att de i regel har ett begränsat antal 
deltagare jämfört med kvantitativa studier. Färre deltagare medför nackdelar då det gör 
det svårare att överföra resultatet till en hel population, och påverkar studiens 
överförbarhet negativt (Friberg 2014, ss. 161-162). 
 
Studien inkluderar endast vetenskapligt granskade artiklar som genomgått peer-review 
innan publicering. Detta styrker studiens trovärdighet då vetenskapligt granskade 
artiklar innebär stark evidens (Henricson 2013). Artiklar publicerade innan 
tjugohundratalet exkluderades då författarna ansåg att studien skulle bygga på aktuell 
forskning och därför utformades ett inklusionskriterie för att avgränsa till en relevant 
tidsram. Ett annat kriterium som exkluderades var artiklar som inte fanns tillgängliga 
kostnadsfritt. Av ekonomiska skäl valde författarna att utesluta dessa och endast 
inkludera studier som var åtkomliga gratis. Samtliga artiklar fann uppsatsskribenterna 
ha en titel som väckte intresse men då de exkluderade artiklar som kunde betalas kan 
författarna gått miste om relevant forskning som skulle stärkt studiens kvalité. Studier 
som var publicerade på annat språk än svenska och engelska föll bort eftersom 
författarna inte bemästrar andra språk än dessa. Då uppsatsskribenterna modersmål inte 
var engelska kan detta ha bidragit till feltolkning då samtliga av artiklarna är skrivna på 
akademisk engelska, något som upplevdes som ett tyngre språk att behandla. 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att patienter med KOL påverkas på flera dimensioner, både kroppsligt, 
socialt och emotionellt. De känslor som främst belystes i resultatet var rädsla, oro, 
skam, smärta, panik och meningslöshet. De emotionella och kroppsliga känslor 
deltagarna upplevde låg nära förknippat med sjukdomens symtom och succesiva 
försämring. Kvangarsnes, Torheim, Hole och Öhlund (2013, s. 3066) beskrev i sin 
studie att det symtom som ansågs skapa mest lidande för deltagarna var andnöd. 
Patienterna upplevde otrygghet inför lättare och svårare skov av sjukdomen vilket 
skapade en opålitlig tillvaro. Andnöden var i perioder så ångestladdad att det gav 
upphov till känslor av rädsla och panik. Willgoss, Yohannes, Goldbart och Fatoye 
(2012) skrev i sin studie att patienter med KOL upplevde paniken som andnöden 
medförde så ångestfylld att de hade svårt att finna mening med sin tillvaro och började 
ifrågasätta om livet var värt att leva. Resultatet visade på att andnöden medförde 
kroppsliga förändringar som kan verka främmande för de drabbade.  
 
Wiklund (2005) anser att det är genom kroppen människan förhåller sig till omvärlden. 
När kroppen förändras påverkas även identiteten. Wiklund (2005) anser även ur en 
fenomenologisk synvinkel att människan använder kroppen som ett redskap för att 
samspela med andra människor. Uppsatsskribenterna fann Kvangarsnes, Torheim, Hole 
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och Öhlunds (2013) studie mycket relevant då den fördjupar sig i hur patienterna 
upplever de kroppsliga funktionsnedsättningarna och hur detta påverkar människan på 
ett själsligt plan. I resultatet behandlar författarna flera studier som belyser hur viktig 
kroppen är för en människas identitet. Förändringar som utmanar en persons identitet 
påverkar även hur personen slutligen ser på sig själv och hur de upplever att 
omgivningen ser på en. När en individs kropp inte längre har samma funktion som 
tidigare upplevs tillvaron som otrygg. Många patienter med KOL beskriver 
förändringen som en kris för identiteten där känslan av att vara sig själv inte längre är 
detsamma (Gabriel, Figueuredo, Jácome, Cruz & Marques 2014, s. 974). När de 
kroppsliga funktionsnedsättningarna medförde att patienter förlorade förmågan att 
utföra vardagliga sysslor, tappade patienterna intresset för att socialt interagera med 
omgivningen. De fysiska försämringarna ledde till att patienterna inte längre upplevde 
gemenskap med omvärlden vilket ledde till ensamhet och isolering (Barnett 2005, s 
810).   
 
Enligt Antonovsky (2005) kan inte dimensionerna frisk och sjuk skiljas åt som två olika 
tillstånd. Antonovsky (2005) myntade begreppet KASAM som innebär att friskhet och 
sjukdom samspelar med varandra och friskhet kan uppnås trots sjukdom om känslan av 
sammanhang upprätthålls. De tre kategorier begreppet omfattar är begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet. Willgoss, Yohannes, Goldbart och Fatoye (2012) 
anser att kroppsliga förändringarna av sjukdomen KOL påverkade livskvalitén i den 
utsträckning att en del funderade på att avsluta sina liv, då de inte längre fann mening i 
sin tillvaro. Antonovsky (2005) menar att människor som finner mening trots livets 
svåra motgångar har bättre förutsättningar att uppnå hälsa och välbefinnande. De 
individer som ser ett värde i att investera i de utmaningar en sjukdom kräver uppnår 
enligt Antonovsky (2005) dimensionen meningsfullhet.  
 
Ett övergripande problem som belystes i resultatdelens artiklar var att patienterna kände 
sig stigmatiserade av sin sociokulturella miljö, framförallt vid kontakt med 
sjukvårdspersonal. Flera av deltagarna uttryckte att de behövde skämmas och kände sig 
skuldbelagda av sjukvården då deras diagnos ansågs självförvållad på grund av 
rökningen (Nykvist, Larsson & Dahlborg Lyckhage 2013, s. 374). Upplevelser som 
bidrog till känslor av otillräcklighet och skam var sjukvårdspersonals attityd gentemot 
patienterna. Personal som arbetar inom sjukvården har ett ansvar att bemöta patienter 
med respekt. I hälso- och sjukvårdslagen (Socialstyrelsen 2011, s. 25) finns yrkesetiska 
riktlinjer som är utformade för sjukvårdspersonal. Principerna är framtagna som en 
utgångspunkt för sjukvårdspersonal i deras förhållningssätt gentemot patienter och dess 
sjukdom. Den mest västliga principen är människovärdesprincipen, som handlar om att 
alla människor har lika värde och utgår från mänskliga rättigheter. Sjukvårdspersonal 
har ett yrkesansvar att behandla alla patienter lika utan att diskriminera någon 
(Socialstyrelsen 2011, s. 24). Vårdpersonal som värderar sjukdomar olika tilldelar även 
människorna bakom diagnosen olika värde. Det bidrar till diskriminering och 
upplevelser av otillräcklighet (Eriksson 1994, s. 88). 
 
I Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskan skall på ett 
lyhört sätt bemöta patienter med respekt och empati. Sjuksköterskan skall ha förmåga 
att möta patienten i lidandet och genom ett etiskt förhållningssätt förebygga lidande 
med adekvata omvårdnadsåtgärder (Socialstyrelsen 2005, ss. 11-12). Patienter som 
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känner sig utpekade och skuldbelagda av sjukvårdspersonal har sämre förutsättningar 
för god livskvalité. Antonovskys (2005) dimension hanterbarhet kopplas till begreppet 
utanförskap och stigmatisering. Vid olyckliga händelser och sjukdom är det viktigt för 
individen att inte bli utsatta för orimliga krav från omgivningen. Det är viktigt att de 
inte blir nedvärderade eller utpekade som svaga karaktärer för de avviker från 
samhällsnormen. Eriksson (1994, s. 38) beskriver att människor som upplever ett 
utanförskap, känner sig själva som offer. Resultatet belyste att utanförskapet medförde 
att patienter försökte dölja sina symtom av rädsla för att bli stigmatiserade. Det är av 
vikt att patienter som lider av KOL känner stöd och hjälp från vården för optimal 
behandling och hantering av sjukdomen. Hälsofrämjande resurser kan vara avgörande 
för en människas välbefinnande (Antonovsky 2005, s. 33).   
 
I resultatet belystes att KOL är en sjukdom som på flera sätt är svår att leva med. I 
resultatet beskriver Nykvist, Larsson & Dahlborg Lyckhage (2013, s. 378) att 
symtomen upplevs lättare för dem som känner stöd och hjälp att hantera sin sjukdom. 
De patienter som kände stöd var också mer mottagliga för sjukvårdens resurser och de 
märkte inte lika drastiska förändringar i det vardagliga livet (Nykvist, Larsson & 
Dahlborg Lyckhage 2013, s. 378). Jonsdottir & Jonsdottir (2007) lyfte fram i sin artikel 
vikten av att patienter skall vara delaktiga vid beslutsfattningen kring vård och 
behandling. Den främsta behandlingsformen för sjukdomen är rökstopp men ändå kände 
många av deltagarna sig omotiverade att sluta. Flera uppgav att de blev beordrade av 
sjukvårdspersonal att omedelbart sluta, vilket upplevdes kränkande. Ek & Ternestedt 
(2008) beskrev i sin studie att patienter tappade känslan av frihet då de inte själva fick 
vara med och påverka sin situation. En annan etisk princip sjuksköterskan i sitt yrke 
behöver visa respekt för är autonomiprincipen. Principen bygger på att varje patient har 
rätt att bestämma över sitt eget liv. Sjuksköterskan skall ha förmåga att respektera 
patientens medbestämmande och på så sätt ta hänsyn till den personliga integriteten 
(Socialstyrelsen 2011, s. 36). 
 
SLUTSATS  
Studien visar att patienter som drabbats av KOL påverkas inom flera dimensioner, både 
fysiskt, psykiskt och socialt. Denna patientgrupp är i behov av stöd och förståelse från 
både sin omgivning och från sjukvården.  Sjuksköterskan har i sin yrkesprofession den 
kompetens som krävs för att stödja och ge adekvat omvårdnad för patienter med KOL. 
Vård som baseras på ett empatiskt förhållningssätt och som tar hänsyn till personens 
livsvärld förbygger lidande och främjar hälsa. Sjukvården är i behov av mer kunskap 
och förståelse av hur det är att leva med KOL ur ett patientperspektiv vilket motiverar 
till fortsatt forskning.  
 
 
 



 17 

 

REFERENSER  
Almås, H., Stubberud, D-G., Grönseth, R. (2011) Klinisk Omvårdnad 1.2 uppl. 
Stockholm: Liber AB  
 
Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. 2. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
Barnett, M.(2005). Chronic obstructive pulmonary disaese: a phenomenological study 
of patients’ experiences. Journal of Clinical Nursing. 14 (7), 805-812.  
 
Behandling av astma och KOL [Elektronisk resurs]: en systematisk 
kunskapssammanställning. (2000). Stockholm: SBU Tillgänglig: 
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/astma_2000/astma/Astma_kap1.pdf 
[2015-11-29]. 
 
Burrows, J. & Carlisle, J. (2010). They don't want it ramming down their throats. 
Learning from the perspectives of current and ex-smokers with smoking-related illness 
to improve communication in primary care: a qualitative study. Primary Health Care 
Research & Development (Cambridge University Press / UK), 11(3), 206-214. 
 
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. 1. uppl. Stockholm: Liber. 

Ek, K., Ternestedt, B-M. (2008). Living with chronic obstructive pulmonary disease at 
the end of life: a phenomenological study. Journal of advanced Nursing. 62(4): 470-
478. 
 
Ek, K., Sahlberg-Blom, E., Andershed, B., Ternstedt, B-M. (2011). Struggeling to retain 
living space: patients’ stories about living with advanced chronic obstructive pulmonary 
disease. Journal of advanced nursing. 67(7): 1480-1490.  
 
Fraser D., Kee C., Minick P. (2006) Living with pulmonary disease: insiders’ 
perspectives, Journal of Advanced Nursing, 55, 550-558. 
 
Friberg, F. (red.) (2014). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur.  

Friberg, F. & Öhlén, J. (2014) Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt. 
Lund: Studentlitteratur.  

Gabriel, R., Figueiredo, D., Jácome, C., Cruz, J., Marques, A. (2014). Day-to-Day 
living with severe chronic obstructive pulmonary disease: Towards a family- based 
approach to the illnes impacts. Psychology & Health. 29(8): 967-983.  

Griph, H. & Ström, K. (2007). Lungornas och lungsäckarnas sjukdomar. I. N. Grefberg 
& L-J. Johansson (Red.) Medicinboken: vård av patienter med invärtes sjukdomar (s. 
163-218). (4. uppl.) Stockholm: Liber. 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/astma_2000/astma/Astma_kap1.pdf


 18 

 
Henricson M.(2013) Vetenskaplig teori och metod. Studentlitteratur AB.  
 
Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod 
- Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hjärt- och Lungfonden (2014). Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)- vad är det? 
http://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/lungsjukdomar/KOL/[2015-10-15]. 

Jónsdóttir, R. & Jónsdóttir, H. (2007). The experience of women with advanced chronic 
obstructive pulmonary disease of repeatedly relapsing to smoking. Scandinavian 
Journal of Caring Sciences, 21(4), 297-304. 

Kvangarsnes, M., Torheim, H., Hole, T., Öhlund, L, s. (2013). Narratives of 
breathlessness in chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Clinical Nursing. 
22(21-22): 3062-70. 
 
Lindqvist, G. & Hallberg, L. R-M. (2010). 'Feelings of guilt due to self-inflicted 
disease': a grounded theory of suffering from chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD). Journal of Health Psychology, 15(3), 456-466. 
 
Lohne, V., Heer, H,. Andersen, M., Maiskowski, C,. Kongerud, J. & Rustoen, T.(2010). 
Qualitativ study of pain of patientes with chronic obstructive  pulmonary disaese. Heart 
& Lung, 39 (3), 226-234.  

Lundh, L., Hylander, I., & Törnkvist, L. (2012). The process of trying to quit smoking 
from the perspective of patients with chronic obstructive pulmonary disease. 
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26(3), 485-493.  

Nykvist, M., Larsson, E. & Dahlborg Lyckhage, E. (2013). ‘It's about me’–a narrative 
analysis of female smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and 
their relationship to smoking. Scandinavian journal of caring sciences, 28(2),  373- 380. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder. Lund: 
Studentlitteratur.  

Skårderud, F., Haugsgjerd, S., Stänicke, E. (2010) Psykiatri. 1. Uppl. Stockholm: Liber 
AB. 
 
Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrrivning för legitimerad sjuksköterska. 
Stockholm: Socialstyrelsen.  

Socialstyrelsen (2007). Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kronisk 
obstruktiv lungsjukdom (KOL): Faktadokument och beslutsstöd för prioriteringar. 
Bergslagen: Grafiska AB. 

Socialstyrelsen (2011). Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling: Handbok 
för vårdgivare, verksamhetschefer och personal. Stockholm: Stockholm.  



 19 

Socialstyrelsen (2014). Nationella riktlinjer- Vård vid astma och KOL (KOL): Mål och 
underlag för bedömningar. Stockholm: Socialstyrelsen.  

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s ETISKA KOD FÖR 
SJUKSKÖTERSKOR. [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etikpublikationer/ICN.etisk.kod.webb.pd
f [2015-10-25]. 

Ställberg, B. & Skoogh, B-E. (2007) Tidig diagnos av KOL- utmaning för 
primärvården. Läkartidningen, (104), 1036-1039.  

WHO (2015). Chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Fact sheet Nr 315. 
[Elektronisk] Tillgänglig: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs315/en/index.html [2015-10-01]. 

Willgoss, T. G., Yohannes, A. M., Goldbart, J., & Fatoye, F. (2012). “Everything was 
spiraling out of control”: Experiences of anxiety in people with chronic obstructive 
pulmonary disease. Heart & Lung, 41(6), 562-571. doi:10.1016/j.hrtlng.2012.07.003 

Wilson, J., Elborn, J., & Fitzsimons, D. (2011). 'It's not worth stopping now': why do 
smokers with chronic obstructive pulmonary disease continue to smoke? A qualitative 
study. Journal of Clinical Nursing, 20 (5/6), 819-827.  

Wiklund Gustin, L.(2005). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur. 

Örn, J., Mjell, J., & Bach-Gansmo, E. (2010) Sjukdomar i respirationsorganen- 
sjukdom och behandling. Olso: Gyldendal akademisk.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etikpublikationer/ICN.etisk.kod.webb.pdf
http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Etikpublikationer/ICN.etisk.kod.webb.pdf


 20 

 
 
 
 
BILAGA 

Studie Syfte Metod Urval Resultat 
Titel: ”It ́s not worth 
stopping now”: why 
do smokers with 
chronic obstructive 
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Tidskrift: Journal of 
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Årtal: 2010 Land: 
England 

Studiens 
intention var att 
undersöka 
upplevelsen för 
patienter med 
KOL och hur de 
upplever 
bemötandet från 
sjukvården.  

Etnografisk 
studie där 
deltagarna 
systematiskt & 
slumpmässigt 
valts ut till 
undersökningen. 
Intervjun var 
semistrukturerad
.  

 

Sex 
deltagare.  

Resultatet belyser 
patienternas 
upplevelse av att 
sluta röka samt 
orsaken till varför 
vissa inte slutar.  

Titel:Chronic 
obstructive 
pulmonary disease: a 
phenomenological 
study of patients´ 
experiences.  
Författare: Barnett, 
M. 
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 
Årtal: 2005 
Land: 
Storbritannien. 

Syftet med 
studien var att 
undersöka från 
ett 
patientperspektiv 
hur det är att 
leva med KOL. 

Kvalitativ metod 
med semi-
strukturerade 
frågor.  

Tio 
deltagare.  

Resultatet visade 
de symtom som 
ansågs skapa störst 
lidande för 
patienterna: i detta 
fall andnöd och 
utmattning. Många 
patienter upplevde 
att sin situation 
resulterade i 
ensamhet och 
isolering.   
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me’- a narrative 
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(COPD) and their 
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E. 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences. 
Årtal: 2013 
Land: Sverige 

Syftet med 
studien var att 
beskriva hur en 
grupp kvinnor 
som röker och 
har KOL 
upplever det 
vardagliga livet. 
Studiens 
beskriver deras 
relation till 
rökning.  

En kvalitativ 
studie baserad på 
narrativa 
berättelser. 
Intervjuerna 
analyserades och 
tolkades till fyra 
teman.  

Sex 
kvinnor 
deltog i 
studien.  

Studiens resultat 
visade att KOL-
patienter behöver 
stöd från 
sjukvården för att 
finna inre styrka.  

 
Titel: Struggling 
to retain living 
space: 
patients´ stories 
about living with 
advanced 
chronic obstructive 
pulmonary 
disease. 
Författare:. Ek, 
K.,Sahlberg Blom, 
E., Andershed, B., & 
Ternestedt, BM.  
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences. 
Årtal: 2011 
Land: Sverige 

Studiens syfte 
var att studera 
hur det är att 
leva ensam med 
kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom i 
samband med 
långtidsbehandli
ng av syrgas.  

Kvalitativ 
studie.  

Fyra 
deltagare, 
blandat 
män och 
kvinnor.  

Resultatet visade hur 
patienter påverkas 
kroppsligt av KOL. 
Patienter får en 
underkastelse 
gentemot sjukdomen 
och identiteten 
utmanas.  



 22 

Titel: Living with 
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pulmonary disease: 
insiders perspective. 
Författare: Fraser, 
D. Kee, C. 
C., & Minick, 
Ptlene. 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing.   
Årtal: 2006 
Land: USA 

Syftet var att 
undersöka 
upplevelsen av 
att leva med 
utvecklad KOL 
för gamla 
personer.  

Kvalitativ 
studie. 

Tio 
deltagare, 
blandat 
kvinnor 
och män.  

Resultatet visade på 
hur livskvalitén blev 
lidande för 
patientgruppen. Det 
symtom som ansågs 
vara mest 
påfrestande att leva 
med var andnöd som 
skapade känslor av 
rädsla och oro.  

Titel: The 
experience of 
women with 
advanced chronic 
obstructive 
pulmonary disease of 
repeatedly relapsing 
to smoking. 
Författare: 
Jónsdóttir, R. & 
Jónsdóttir, H. 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
Årtal: 2007 
Land: Island 

Studiens 
intention var att 
undersöka hur 
kvinnor med 
KOL upplever 
att det är att falla 
tillbaka in i 
rökningen 
upprepade 
gånger.  

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie.  

Sju 
kvinnor, 
åldrarna 
47-65 år.  

Resultatet belyser 
det komplexa 
sambandet mellan 
lungsjukdomen som 
kontrollerar 
patienternas liv och 
cigarettrökning som 
förstärker deras 
sjukdom.  

Titel: 'Feelings of 
guilt due to self-
inflicted disease': a 
grounded theory of 
suffering from 
chronic obstructive 
pulmonary disease 
(COPD). 
Författare: 
Lindqvist, G. & 
Hallberg, L. R-M. 
Årtal: 2010 
Tidskrift: Journal of 
Health Psychology 
Land: Sverige 

Syftet var att 
beskriva 
erfarenheter av 
att leva med 
KOL och hur 
dessa personer 
hanterar sitt 
vardagliga liv.  

Grounded 
theory studie.  

Tjugotre 
deltagare 
med olika 
grader av 
KOL. 

Resultatet visade en 
gemensam 
upplevelse av skam 
och skuldkänslor av 
de som utvecklat 
sjukdom och varit 
personer som rökt 
cigaretter.  
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Titel: Living with 
chronic obstructive 
pulmonary disease at 
the end of life: a 
phenomenological 
study. 
Författare: Ek, K., 
& Ternestedt, B. M. 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing 
Årtal: 2008 
Land: Sverige 

Syftet var att 
beskriva 
patienters 
upplevelse av att 
leva med KOL i 
livets slutskede.  

Kvalitativa 
intervjuer över 
en period på två 
månader.  

Åtta 
deltagare.  

Patienterna beskrev 
att hela livet 
påverkas av 
sjukdomen på ett 
eller annat sätt. De 
fysiska 
begränsningarna 
hindrade dem från 
att känna 
meningsfullhet.  

Titel: Qualitative 
study of pain of 
patients with chronic 
obstructive 
pulmonary disease.  
Författare: Lohne, 
V., Heer, H., 
Andersen, M., 
Miaskowski, C., 
Kongerud, J., & 
Rustøen, T. 
Tidskrift: Heart & 
Lung 
Årtal: 2010 
Land: Norge 

Studien 
undersökte 
patienters 
smärta i 
samband med 
KOL.  

Kvalitativ 
narrativ design.  

Åtta 
deltagare.  

Patienters smärta 
beskrevs i samband 
med sjukdomens 
dominerande 
symtom. Andnöd 
och 
sömnproblematik 
förvärrade smärtan 
och flera upplevde 
otrygghet inför 
smärtstillande 
medicin.  

Titel: The process of 
trying to quit 
smoking from the 
perspective of 
patients with chronic 
obstructive 
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Författare: Lundh, 
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Journal of Caring 
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Studiens 
intention var att 
undersöka 
varför vissa 
patienter med 
KOL upplever 
det svårare att 
sluta röka. 
Studien 
beskriver 
patienters 
relation till 
rökning.  

GT-studie som 
analyserar 
intervjuer med  
semi-
strukturerade 
frågor.  

Fjorton 
deltagare.  

Resultatet 
presenterades i en 
teoretisk modell som 
belyser processen av 
patienter med KOL 
som försöker sluta 
röka. Resultatet 
beskriver de 
emotionella 
upplevelser som är 
kopplade till 
rökningen och hur 
det spelar roll för 
motivationen att 
sluta.   
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perspectives of 
current and ex-
smokers with 
smoking-related 
illness to improve 
communication in 
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Burrows, J. & 
Carlisle, J. 
Tidskrift: Primary 
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Research & 
Development 
Cambridge 
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Syftet med 
studien var att 
effektivisera 
rökavvänjning 
för patienter. 
Intentionen var 
att öka 
kunskaper kring 
KOL-patienters 
relation till 
rökningen och 
på så sätt förstå 
hur denna 
patientgrupp kan 
motiveras.  

Kvalitativa 
semi-
strukturerade 
intervjuer.  

Tio 
deltagare, 
blandat 
kvinnor 
och män.  

Resultatet visade att 
rökavvänjning var 
komplext för 
patientgruppen. 
Deltagarna hade 
svårt att bryta vanan 
trots vetskapen om 
de riskfaktorer 
rökningen medförde. 
Stigmatiseringen 
från sjukvården 
ansågs förvärra 
situationen och 
konsumtionen ökade. 
Patienterna upplevde 
skam och 
diskriminering.  
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