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Sammanfattning 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en progressiv och obotlig sjukdom som 

påverkar andningsfunktionen och orsakar lidande. Sjukdomen medför ett stort behov 

av hälso- och sjukvård och leder till stora samhällskostnader. Vården skall utgå från 

ett personcentrerat förhållningssätt och i formen av multidisciplinära team med syfte 

att främja patientens förmåga att själv hantera sin sjukdom i den grad som är 

möjligt. Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters upplevelser av att 

leva med KOL. Metoden var en litteraturstudie med tio vetenskapliga artiklar som 

analyserades med hjälp av en fem stegs-modell. Resultatet presenterades i fyra 

teman: Vardagen begränsas av KOL, Coping-strategier är viktiga för att hantera 

sjukdomen, Upplevelser av välmående vid KOL och Upplevelser av stödbehov.  

Slutsatsen är att KOL är en sjukdom som begränsar livet i stor utsträckning och leder 

till upplevelser av förlorad hälsa och välmående. För att hantera begränsningarna  

är det viktigt att använda coping-strategier. Sjukdomen medför också ett stort 

stödbehov som tillgodoses av närstående, sjukvården och samhället. 
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Abstract 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a progressive and irreversible 

disease that affects the respiratory function and causes suffering. The disease  

contributes to a significant need of healthcare and constitutes a large cost to society. 

The care needs to come from a person-centered perspective and in the form of  

multidisciplinary team with the purpose of promoting the patient's ability to manage 

their disease as well as possible. The aim of this literature study was to examine 

the patients experiences of living with COPD. The method was a literature study  

with ten scientific articles who were analyzed with the help of a five step-model.  

The result is presented in four themes: Everyday life limited by COPD, Coping-

strategies are important to manage the disease, Experiences of wellbeing with 

COPD and Experiences of support needs. The conclusion is that COPD is a disease 

which limits the daily life greatly and contributes to experiences of lost health and 

wellbeing. To manage the limitations, it is important to use coping-strategies. The 

disease also entails a great need of support which can be met by the relatives, the 

healthcare system and the community.     
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Inledning  

Enligt Bourke & Burns (2015) är kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) en sjukdom 

med hög mortalitet världen över och den beräknas år 2030 vara den tredje vanligaste 

dödsorsaken (Adeloye et al., 2015). Enligt World Health Organization´s (2017) 

beräkningar har 215 miljoner människor världen över diagnosen KOL men många 

människor lever även med KOL utan att ha blivit diagnostiserade (Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering, 2000). I Sverige beräknas ungefär 500 000 

personer ha KOL (Axelsson & Merlo, 2017). Enligt Ställberg et al. (2014) ses en 

internationell ökning av mortaliteten i KOL sedan 1970-talet och nationellt sett har 

mortaliteten nästintill fördubblats sedan 1980-talet (SBU, 2000). Enligt Bourke & 

Burns (2015) är den internationella mortaliteten högst bland män men den  

internationella mortaliteten bland kvinnor ökar kontinuerligt till följd av att en större 

andel kvinnor röker (Bourke & Burns, 2015; Ställberg et al., 2014).   
 

KOL är en progressiv och obotlig sjukdom (Boman & Janson 2006; Bourke & Burns, 

2015). Enligt WHO (2017) är KOL ett paraplybegrepp för sjukdomar som medför  

begränsningar i luftflödet till lungorna (WHO, 2017). Till begreppet KOL hör även 

sjukdomarna kronisk bronkit och emfysem (Bourke & Burns, 2015). Enligt WHO 

(2004) är långvariga sjukdomstillstånd såsom KOL en av framtidens största 

utmaningar inom den internationella hälso- och sjukvården. Vården i samband med 

KOL utgör en mycket stor samhällskostnad (Boman & Janson, 2006; Global Initiative 

for chronic obstructive lung disease, 2018; SBU, 2000). Stora kostnader uppkommer i 

samband med akuta försämringar i sjukdomstillståndet som kräver sjukhusvård men 

utöver slutenvården utgör även primärvården och läkemedelsförskrivning till denna 

patientgrupp stora samhällskostnader (SBU, 2000). Inom EU beräknas ungefär sex 

procent av sjukvårdsbudgeten gå till andningssjukdomar, varav KOL står för 56% av 

kostnaderna (GOLD, 2018).  
 

Det finns konstaterade samband mellan KOL och olika faktorer i samhället (SBU, 

2000). Ett samband är att den vanligaste förekommande orsaken till sjukdomen 

varierar geografiskt sätt (SBU, 2000). Den vanligaste orsaken till KOL i  

industriländer, däribland Sverige, var år 2000 tobaksrökning (SBU, 2000). I 

låginkomstländer var år 2000 den främsta orsaken exponering för biomassrök i 

samband med matlagning inomhus (SBU, 2000). Det finns också ett samband 

mellan låg socioekonomisk status och utvecklandet av KOL (Axelsson & Merlo, 

2017; SBU, 2000). Ett annat samband är att personer som lever i stadsmiljö har 

en högre risk för att utveckla KOL än personer på landsbygden (SBU, 2000).   
 

Tidigare forskning om KOL har fokuserat på mäns upplevelser av sjukdomen och 

forskningen brister gällande hur kvinnor upplever sjukdomen vilket beror på att KOL 

tidigare varit betydligt vanligare i den manliga befolkningen (Steindal et al., 2017). 

Det finns också bristande forskning på minoritetsgrupper som lider av KOL (Early et 

alt., 2018). Enligt Criner & Han (2018) har fokus i forskningen varit hur tekniska 

hjälpmedel kan implementeras i vården och vilka effekter det får för patienterna. Det 
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anses vara viktigt att bedriva forskning på vården av patienter med KOL eftersom 

sjukdomen medför lidande för individen (Criner & Han, 2018). Dessutom är KOL en 

vårdkrävande sjukdom som utgör stora samhällskostnader och därför viktig att 

beforska (Criner & Han, 2018; Mannio & Buist, 2007). Enligt Strang et al. (2014) 

behöver den framtida forskningen om KOL fokusera hur vården kan stödja patienter 

med KOL för att lindra lidande och öka livskvaliteten. Det krävs också vidare 

forskning gällande hur stöd och information kan påverka olika aspekter av vardagen 

för patienter med KOL (Titmarsh et al., 2019). Till följd av det komplexa 

omvårdnadsbehov som förekommer i samband med KOL krävs mer forskning om 

evidensbaserad omvårdnad inom området (Early et al., 2018).  

 

Bakgrund  

Kronisk obstruktiv lungsjukdom   

KOL medför ett kroniskt luftflödeshinder som leder till en nedsättning av 

andningsförmågan (Bourke & Burns, 2015). Sjukdomen delas in i luftflödeshinder, 

kronisk bronkit och emfysem (Boman & Janson 2006; Bourke & Burns, 2015). 

Luftflödeshindret är permanent och orsakas av en diffus förträngning i luftrören.  

Den kroniska bronkiten medför hypersekretion av sputum samt hosta och benämns i 

vardagligt tal som rökhosta (Boman & Janson 2006; Wu et al., 2018). Emfysem leder 

till en reducering av den ytan i lungorna där gasutbytet sker (Bourke & Burns, 2015). 

KOL kan orsakas av flera olika faktorer men den dominerande orsaken globalt sett är 

tobaksrökning (Boman & Janson, 2006; Bourke & Burns, 2015; GOLD, 2018; SBU, 

2000). KOL kan även orsakas av genetiska faktorer, den vanligaste genetiska faktorn 

är alfa-1-trypsinbrist som dock endast motsvarar <1% av alla diagnostiserade KOL-

fall. Exponering för luftföroreningar kan orsaka KOL (Bourke & Burns, 2015). 

Arbetsmiljöer med förekomst av damm från spannmål, kol och bomull eller andra 

skadliga ämnen utgör också en möjlig orsak (Boman & Janson, 2006; Bourke & 

Burns, 2015). Ytterligare en riskfaktor är exponering för tobaksrök under fostertiden 

eller i tidig barndom, vilket ökar risken för utveckling av KOL (Bourke & Burns, 

2015).   
 

Det råder en stor underdiagnostisering av KOL och ungefär 60% av personerna över 

50 år i Sverige med KOL saknar en fastställd diagnos (SBU, 2000). För att 

diagnostisera KOL krävs en omfattande undersökning av patienten där anamnes 

kombineras med kliniska undersökningar och lungröntgen för att få en nyanserad bild 

av sjukdomstillståndet (Boman & Janson, 2006; Bourke & Burns, 2015). Den 

viktigaste kliniska undersökningen är spirometri som mäter patientens vitalkapacitet 

(vital capacity, VC), forcerad exspiratorisk volym (forced expiratory volume, FEV) 

samt forcerad exspiratorisk volym under utandningens första sekund (forced 

expiratory volume first second, FEV1) (Bourke & Burns, 2015; Melbye et al., 2020). 

Lungcancer, astma och tuberkulos kan ge liknande symtom som vid KOL och ska 

därför uteslutas (Boman & Janson, 2006). Blodprov tas för att undersöka förekomst 
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av immunglobulinbrist eller alfa-1-trypsinbrist. Kontinuerlig pulsoximetri genomförs 

för att övervaka syremättnaden i blodet (Boman & Janson, 2006). I samband med 

diagnostisering görs också en bedömning av sjukdomens stadie. Enligt Vestbo et al. 

(2013) delas KOL in i fyra stadier utifrån sjukdomens svårighetsgrad och baseras på 

spirometrivärden. Stadierna benämns Global Initiative for chronic obstructive lung 

disease (GOLD) I-IV. Det första stadiet, GOLD I, innebär en mild form av KOL. Det 

andra stadiet, GOLD II, är en måttlig form av KOL. Det tredje stadiet, GOLD III, är 

en allvarlig form av KOL och det sista stadiet, GOLD IV, motsvarar en mycket svår 

form av KOL (Vestbo et al., 2013).   
 

Symtombilden vid KOL varierar med sjukdomens svårighetsgrad och de vanligaste 

symtomen är luftflödeshinder, dyspné, hosta samt sputumsekretion (Bourke & Burns, 

2015; Wu et al., 2018). KOL bedöms vara en multisystemssjukdom som engagerar 

stora delar av kroppen och orsakar sekundära symtom i andra organ (Boman & 

Janson, 2006; Bourke & Burns, 2015). Det är därför vanligt förekommande med 

samsjuklighet vid KOL vilket leder till en ökad mortalitet (Sawalha et al., 2019). De 

vanligaste sjukdomarna som uppkommer i samband med KOL påverkar hjärt- och 

kärlsystemet, respiratoriska systemet, metabolismen och den psykiska hälsan 

(Hillas et al., 2015). Män drabbas oftare än kvinnor av hjärt-kärlsjukdom samt 

diabetes mellitus medan kvinnor oftare drabbas av depression och ångest (Sawalha et 

al., 2019).   

 

Trots att KOL är en obotlig sjukdom finns det farmakologisk behandling som lindrar 

lidandet i samband med sjukdomen (Boman & Jansson, 2006). Den farmakologiska 

behandlingen vid KOL varierar beroende på sjukdomens svårighetsgrad (Boman & 

Janson, 2006). Den farmakologiska underhållsbehandlingen består av ipratropium,  

trotropium samt långtidsverkande beta-2-agonister (Boman & Janson, 2006). Enligt 

Boman och Janson (2006) utgörs den farmakologiska vid-behovs-behandlingen av 

kortverkande beta-2-agonister och ipatropium. I senare stadier av KOL samt i 

samband med exacerbationer kan syrgasbehandling vara indikerad (Bourke & Burns, 

2015). Syrgasbehandling kan vara antingen temporär eller permanent och har positiv 

effekt på symtombilden och livslängden vid svår KOL och långvarig hypoxi (Bourke 

& Burns, 2015). Utöver detta rekommenderas patienter med KOL att ta årligt 

influensavaccin samt att vaccineras mot pneumokockinfektioner var femte år (Boman 

& Janson, 2006). Den viktigaste egenvårdsåtgärden vid KOL är rökstopp (Boman & 

Janson, 2006). Rökstopp utgör den mest effektiva metoden för att motverka 

sjukdomens progression (Boman & Janson, 2006; Lundh et al., 2012).   

 

Omvårdnad vid kronisk obstruktiv lungsjukdom  

Enligt SBU (2000) är KOL en omvårdandskrävande sjukdom och god omvårdnad har 

bevisad effekt på välmående och den hälsorelaterade livskvaliteten (Gallefors & 

Bakke, 2000). En studie från 2019 visar att den effektivaste metoden för att förbättra 
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livskvalité samt kliniska resultat är genom personcentrerad vård (Booth & Jonson, 

2019). Studier visar att personcentrerad vård är extra viktigt vid kroniska 

sjukdomstillstånd (Robinson et al., 2008). Gardener et al. (2019) belyser att den 

personcentrerade vården utgår från en holistisk människosyn och är en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

Personcentrerad vård innebär att se människan ur ett helhetsperspektiv och tar hänsyn 

till patientens perspektiv, erfarenheter, kunskaper och medverkan i vården (Centrum 

för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, 2018; Fors et al., 2018; 

Van Eerd et al., 2015). I vården har vårdpersonalen makt och ansvar som gör att 

vårdrelationen blir asymmetrisk. Det är därför viktigt att vårdpersonalen värnar om 

patientens autonomi och integritet i vården (Fors et al., 2018; GPCC, 2018). Enligt 

svensk sjuksköterskeförening (2017b) förutsätter den personcentrerade vården att 

sjuksköterskan har förståelse för patientens behov, resurser, förväntningar och 

värderingar. Det förutsätter också att sjuksköterskan arbetar medvetet i alla 

handlingar, att det finns goda rutiner och arbetssätt samt att organisationen är 

anpassad för detta arbetssätt (Fors et al., 2018; GPCC, 2018). För att möjliggöra 

personcentrerad vård krävs också omvårdandskompetens och kunskap om patientens 

sjukdomsupplevelse (Robinson et al., 2008). Sådan kunskap kan erhållas genom att 

upprätta en gemensam hälsoplan och att lyssna på patientens berättelser (Fors et al., 

2018; GPCC, 2018). Vid kroniska sjukdomstillstånd är det viktigt att förstå patientens 

stödbehov för att kunna ge en personcentrerad vård. Den personcentrerade vården 

betonas i Patientlagen (SFS 2014:821) där patientens rätt till information, samtycke 

och delaktighet i vården lyfts. Sjuksköterskan har därför ett ansvar för att patienten får 

information, samtycker till vården och är delaktig i vården (SFS 2014:821).  
 

Vid KOL är det viktigt att sjuksköterskan har relevant utbildning för att säkerställa en 

säker och god vård samt för att stödja utvecklingen av preventiva omvårdnadsåtgärder 

i hälso- och sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Sjuksköterskan har ett 

övergripande ansvar för vården av patienter med KOL och behöver därför ta hjälp av 

det multidisciplinära teamet för att identifiera riskgrupper, problem och behov samt 

följa upp behandling (Boman & Janson, 2006; Forbes & While, 2009; GOLD, 

2018). För att tillgodose det övergripande ansvarsområdet är omvårdnadsåtgärder 

viktiga. Dessa kan vara farmakologiska eller icke-farmakologiska (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016b; Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Den viktigaste 

farmakologiska omvårdnadsåtgärden är att säkerställa en korrekt läkemedelshantering 

utifrån ordination, verkningsmekanism, interaktion och biverkningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). I detta ingår även sjuksköterskans skyldighet att 

journalföra iordningsställande, administrering och överlämnande av läkemedel (SFS 

2008:355; Socialstyrelsen, 2019). Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder kan 

innefatta patientutbildning och stöd med självhanteringen av sjukdomen (Forbes 

& While, 2009; GOLD, 2018; Steindal et al, 2019). Patientutbildningen syftar till att 

ge patienten kunskap och information för att förändra sitt beteende (GOLD, 2018). 

Sjuksköterskan ska också stödja patienten med självhanteringen av sjukdomen för 

att patienten ska få förutsättningar att anpassa sitt hälsobeteende och utveckla 
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färdigheter för att bättre kunna hantera sjukdomen (GOLD, 2018; Steindal et al.,  

2019; Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Patientutbildningen kan innebära att 

sjuksköterskan informerar patienter om olika patientföreningar där de kan utbyta 

erfarenheter med andra patienter med KOL för att främja självhanteringen av 

sjukdomen. Broschyrer och material för patientutbildning kan hämtas på 

riksförbundets hemsida och sjuksköterskan kan använda detta i vården av patienterna 

med KOL (Riksförbundet HjärtLung, 2019). Det är även viktigt med 

omvårdnadsåtgärder inriktade mot ångest, depression och lidande vilket många 

patienter med KOL upplever (Al Kalaldeh et al., 2018; GOLD, 2018; Strang et al., 

2014). Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder mot detta kan vara kognitiv  

beteendeterapi (KBT), yoga, mindfulness och avslappning (GOLD, 2018). Dessa 

icke- farmakologiska omvårdnadsåtgärder har visat sig ha fysiologiska fördelar till 

exempel minskad dyspné, förbättrad lungfunktion och minskad trötthet.  

Omvårdnadsåtgärder mot psykisk ohälsa vid KOL kan bidra till minskad ångest, 

depression och lidande (GOLD, 2018).   

 

Omvårdandsteoretisk referensram  

En omvårdnadsteoretiker som fokuserat mycket på lidande är Katie Eriksson. Katie 

definierar tre olika former av lidande: sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande 

(Arman et al., 2015; Nordman et al., 2008). Katie ser lidandet som en framåtskridande 

process som skildras av outhärdligt lidande som fortlöper till en kritisk punkt och 

därefter övergår lidandet till att bli uthärdligt. Vändpunkten kan vara ett möte med 

vården eller en vårdgivare (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). För att lidandet ska bli 

uthärdligt krävs att en mening skapas i processen från lidande till lindring 

(Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). Lidandet är en naturlig del av livet och kan även 

beskrivas som en subjektiv känsla av ett hot, en kränkning eller att förlora kontrollen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Vårdens uppgift i samband med lidande är att 

lindra lidandet (Arman et al., 2015; Nordman et al., 2008; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a). God omvårdnad av sjuksköterskan ger patienterna 

med KOL en möjlighet att uppleva mening och ett lindrat lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a). För att lindra lidandet är det också viktigt att 

sjuksköterskan är införstådd i lidandets olika aspekter (Rehnsfeldt & Eriksson, 

2004). Lidandet kan effektivt lindras genom att lyssna på patienters erfarenheter och 

känslor (Al Kaladeh et al., 2018). Lidande kan lindras även av patienten själv genom 

en god självhantering av sjukdomen, ett vanligt sätt att hantera sjukdomen på är 

genom att använda coping-strategier (Lee et al., 2013).   
 

Lazarus teori beskriver att coping är en psykologisk process som används för att 

hantera situationer som upplevs stressande (Kristofferzon et al., 2018). I Lazarus  

teori delas coping in i två kategorier vilka är känslomässiga coping strategier och 

problemfokuserade coping-strategier. Känslomässiga coping-strategier används i 

stressade situationer där känslor behöver hanteras eller personen känner ett behov av 

att fly eller undvika en situation (Kristofferzon et al., 2018). Känslomässiga coping-

strategier kan vara avslappning, att undvika information eller att meditera. 
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Problemfokuserade coping-strategier används när situationen är hanterbar och syftar 

till att lösa alternativt förändra den stressade situationen (Kristofferzon et al., 2018). 

Problemfokuserade coping-strategier kan vara att planera sina aktiviteter eller söka 

information. Enligt Lazarus teori kompletterar känslomässiga- och 

problemfokuserade coping-strategier varandra vid kroniska sjukdomstillstånd 

(Kristofferzon et al., 2018). I samband med KOL bidrar coping-strategier till 

välmående och underlättar hanteringen av sjukdomen (Lee et al., 2013). Coping-

strategierna gör också att samexistensen med sjukdomen blir kontrollerad vilket 

förutsätter en balans mellan sjukdomsanpassning och hantering av symtom. När 

denna balans uppnås uppkommer en känsla av kontroll och att livet går att leva på ett 

optimalt sätt trots sjukdomen (Cooney et al., 2013).  

 

Problemformulering  

Kronisk obstruktiv lungsjukdom kräver redan från ett tidigt sjukdomsstadie en 

omfattande involvering av hälso- och sjukvården och inte minst en god omvårdnad  

från sjuksköterskan. Genom att undersöka patienters upplevelser av att leva med KOL 

kan viktig omvårdandskunskap erhållas kring ämnet. Denna kunskap kan sedan 

användas i vården kring patienten i syfte att främja hälsa och välmående samt lindra 

lidande.   

  

Syfte  

Syftet var att undersöka patienters upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom.  

  

Metod  

En litteraturstudie genomfördes för att skapa en överblick över kunskapsläget inom 

det valda området.   

  

Datainsamling  

Inledningsvis gjordes en litteratursökning i Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DiVA) för att kontrollera att ämnet inte var omskrivit de senaste fem åren.  

Därefter genomfördes en ostrukturerad sökning i databaserna CINAHL, PubMed  

och PsycINFO inom det valda området för att få en överblick över forskningsläget 

samt hitta relevant litteratur. Den ostrukturerade sökningen visade att relevant 

litteratur för syftet fanns i CINAHL och PubMed. I PsycINFO hittades enbart relevant 

vetenskaplig litteratur som kunde återfinnas i CINAHL och PubMed och därför 

exkluderades denna databas. Därefter formulerades studiens syfte och utifrån syftet 

formulerades sökord. Ett nytt sökord tillkom under artikelsökningen, det baserades 

på nyckelord i en relevantartikel och var sökorden lived experiences. Följande sökord 

användes: pulmonary disease, chronic obstructive, patient, experience, 

lived experiences, living, daily living och feeling. För redovisning av sökord, se bilaga 

A. I söksträngarna användes ämnesordslistor. Samtliga söksträngar genomfördes i 
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både CINAHL och PubMed för att inte exkludera några relevanta artiklar.  

Artikelsökningarna resulterade i tio resultatartiklar från följande länder: Sverige, 

Nederländerna, Island, Italien, Tyskland, Canada, Taiwan och Storbritannien.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier användes för att öka sökträffarnas 

relevans för syftet. Sökningarna inkluderade artiklar med deltagare i alla åldrar samt 

alla stadier av KOL. Vidare inkluderades både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

som var publicerade mellan år 2015–2020 och skrivna på engelska.  

Exklusionskriterier var reviewartiklar, metaanalyser och metasynteser samt artiklar 

som inkluderade patienter med andra lungsjukdomar än KOL, exklusionerna utfördes 

manuellt. Artiklar med fokus på upplevelser av medicinsk behandling exkluderades  

även manuellt.   

 

Söktekniska funktioner  

I söksträngarna användes söktekniska funktioner. De söktekniska funktionerna som 

användes var boolesk söklogik, trunkering och frassökning. Den booleska operatorn 

AND användes i samtliga söksträngar. Enligt Forsberg & Wengström (2016) 

begränsar den booleska operatorn sökningen och ger ett smalare resultat. Trunkering 

innebär att slutet på ett sökord ersätts med en asterisk (Forsberg & Wengström, 2016). 

Trunkering användes på sökorden: experience, feeling och patient. Enligt Forsberg 

& Wengström (2016) används trunkering för att täcka in alla olika varianter av 

sökordet. Frassökning användes på sökorden daily living. Enligt Karlsson (2017) 

beskriver en frassökning för databasen att orden i frassökningen ska stå nära varandra 

i sökningen.  

 

Kvalitetsgranskning  

Samtliga tio resultatartiklar var kvalitativa. Enligt Friberg (2017) är kvalitativ 

forskning lämplig när erfarenheter eller upplevelser eftersökes. Resultatartiklarna  

kvalitetsgranskades och värderades enligt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall för kvalitativa artiklar. Med hjälp av mallen värderas den 

vetenskapliga kvalitén på en skala mellan I-III där I motsvarar en hög vetenskaplig 

kvalitet och III motsvarar en låg vetenskaplig kvalitet. Samtliga resultatartiklar 

graderades till den vetenskapliga graden I.   

 

Artikelsökning i PubMed  

Artikelsökning i PubMed genomfördes mellan 6/3–2020 till och med 8/3–2020.  

Databasen PubMed användes då denna enligt Forsberg & Wengström (2016) är en 

bred databas som täcker medicin, omvårdnad och ontologi. Litteratursökningens 
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syfte har ett omvårdandsfokus men krävde även viss inblick i medicinsk kunskap och 

därför ansågs denna databas vara relevant. I PubMed utfördes fem systematiska  

artikelsökningar. Samtliga sökningar inkluderade Medical Subject Heading-termen  

(MeSH-termen): Pulmonary disease, Cronic obstructive. MeSH-termen följdes av 

den booleska operatorn AND för att begränsa sökningarna (Forsberg & Wengström, 

2016). Efter den booleska operatorn specificerades sökningarna med hjälp av sökord 

i fritext för att på olika sätt beskriva subjektiva upplevelser. De systematiska 

artikelsökningarna dokumenterades i ett arbetsdokument. För att säkerställa att 

samtliga artiklar var peer-reviewed genomfördes en manuell granskning av 

tidskrifterna som artiklarna var publicerade i. Artikelsökningarna i PubMed  

resulterade i läsning av 1158 titlar och 111 abstrakt, varav 38 artiklar granskades och 

av dessa valdes sju artiklar ut som resultatartiklar. Samtliga resultatartiklar från  

artikelsökningen i PubMed uppfyllde vetenskaplig grad I enligt Carlsson & Eimans 

(2003) granskningsmall för kvalitativa artiklar.  
 

Den första sökningen var: pulmonary disease, cronic obstructive AND patient AND  

experience. Denna sökning resulterade i 352 sökträffar varav fyra resultatartiklar. Den 

andra sökningen var: pulmonary disease, cronic obstructive AND daily living. Denna 

sökning resulterade i 216 sökträffar varav en resultatartikel. Den tredje sökningen  

var: pulmonary disease, cronic obstructive AND living. Denna sökning resulterade 

i 446 sökträffar varav en resultatartikel. Den fjärde sökningen var: pulmonary disease, 

cronic obstructive AND feeling. Denna sökning resulterade i 68 sökträffar varav  

en resultatartikel. Den femte och sista sökningen var: pulmonary disease, cronic  

obstructive AND lived experiences. Denna sökning resulterade i 76 sökträffar  

dock inga resultatartiklar. För detaljerad sökhistorik, se bilaga B.   

 

Artikelsökning i CINAHL  

Artikelsökning i CINAHL genomfördes mellan 6/3–2020 till och med 8/3–2020.  

Databasen CINHAL användes då den innehåller vetenskapliga publikationer inom 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016). I databasen genomfördes fem  

systematiska artikelsökningar. I varje sökning användes CINAHL Exact Subject 

Heading (MH) på sökordet Pulmonary disease, Chronic obstructive för att specificera 

sökningens resultat till studiens syfte. Detta sökord följdes av den booleska operatorn 

AND följt av ett eller två sökord i fritext för att inrikta sökningen på upplevelser. De 

systematiska artikelsökningarna dokumenterades i ett arbetsdokument. I denna 

databas användes även inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara peer-reviewed.  

Artikelsökningarna i CINAHL resulterade i läsning av 694 titlar och 67 abstrakt,  

varav 20 artiklar granskades och tre av dessa valdes till resultatartiklar. Samtliga  

resultatartiklar från artikelsökningen i CINAHL uppfyllde vetenskaplig grad I enligt 

Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa artiklar.  
 

Den första söksträngen var: pulmonary disease, chronic obstructive AND patient  

AND experience. Sökningen resulterade i 344 sökträffar varav två resultatartiklar.  

Nästa sökning var: pulmonary disease, chronic obstructive AND daily living. Denna 
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sökning resulterade i 88 sökträffar, dock inga resultatartiklar. Den tredje sökningen 

var: pulmonary disease, chronic obstructive AND living. Sökningen resulterade i 220 

sökträffar varav en resultatartikel. Nästa sökning var: pulmonary disease, chronic  

obstructive AND feeling. Denna sökning resulterade i 30 sökträffar, dock inga 

resultatartiklar. Den sista sökningen var: pulmonary disease, chronic obstructive  

AND lived experiences. Denna sökning resulterade i 12 sökträffar, dock inga 

resultatartiklar. För detaljerad sökhistorik, se bilaga B.  

 

Databearbetning  

Databearbetningen inleddes med att de utvalda resultatartiklarna skrevs ut i 

pappersformat och lästes igenom enskilt. Artikelöversikter skrevs sedan gemensamt, 

se bilaga C. Den fortsatta databearbetningen skedde enligt Fribergs fem steg för 

analys av studier (Friberg, 2017). I det första steget genomlästes artiklarna flertalet 

gånger för att skapa förståelse för innehållet. Därefter skedde en gemensam 

diskussion med fokus på nyckelfynden i artiklarnas resultat. I det tredje steget 

sammanställdes artiklarnas resultat med egna ord i ett gemensamt dokument. I det 

gemensamma dokumentet identifierades sedan likheter och skillnader i artiklarnas 

resultat och dessa sammanfattades till nyckelord. Nyckelorden gjordes om 

till teman och under respektive tema lades det innehåll som var relevant för 

temat. Samtliga teman genomlästes och granskades flertalet gånger för att kontrollera 

relevansen av innehållet under temat. Information som förekom på flera 

ställen identifierades och reducerades till det tema med högst relevans.  

Litteraturstudiens syfte kan beskrivas i fyra olika teman: Vardagen begränsas av 

KOL, Coping-strategier är viktiga för att hantera sjukdomen, Upplevelser av 

välmående vid KOL och Upplevelser av stödbehov.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Etiskt korrekt forskning ska ta hänsyn till forskningsetiska överväganden innan, under 

och efter forskningsstudien. Forskningsetik innefattar normer, värderingar och  

principer för etiskt korrekt forskning och syftar till att värna om människor som 

medverkar i forskningsstudier samt försvara människors grundläggande värde och 

rättigheter (Kjellström, 2017).   
 

Helsingforsdeklarationen (1964) är en forskningsetisk riktlinje som bygger på en rad 

grundläggande principer. En sådan grundläggande princip är att en oberoende 

granskning av studiernas etik skall ske (World Medical Association, 2018). Enligt 

Kjellström (2017) så stärker den oberoende granskningen forskningsstudiens 

vetenskapliga kvalitet och trovärdighet. I Helsingforsdeklarationen lyfts också vikten 

av informerat samtycke och deltagarnas rätt till att avstå deltagande eller att avbryta 

sitt deltagande under studiens gång (World Medical Association, 2018).  

Nürnbergkodexen (1947) är den första offentliga koden för medicinsk forskning och 

upprättades efter andra världskriget. I denna kod lyfts bland annat vikten av att 



 

 10 

forskning inte ska skada deltagarna och att informerat samtycke ska inhämtas från 

deltagarna inför studien (CODEX, 2020). I Sverige finns även lagar som reglerar 

forskningen. En sådan lag är lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor. Denna lag syftar till att skydda den enskilda individen och respekten för 

människovärdet i samband med forskning (SFS 2003:460). Det medför att viss 

forskning behöver prövas i en etikprövningsnämnd för att få ett etiskt godkännande av 

studiens genomförande (Kjellström, 2017). En annan lag som har inverkan på svensk 

forskning är lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

(SFS 2018:218). Denna lag skyddar deltagarnas identitet genom att förbjuda spridning 

av personuppgifter (SFS 2018:218). Det finns fyra forskningsetiska principer som 

skall följas i samband med forskning. De forskningsetiska principerna är:  

Informationskrav, Samtyckeskrav, Konfidentialitetskrav och Nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Informationskravet handlar om att deltagarna skall få 

information gällande exempelvis studiens syfte, upplägg och användning.  

Samtyckeskravet betonar vikten av informerat samtycke (Vetenskapsrådet, u.å.).  

Konfidentialitetskravet är ett sätt att säkerställa så obehöriga inte kan ta del av 

känsliga uppgifter och/eller personuppgifter (Kjellström, 2017). Nyttjandekravets 

principer innebär att studiens datainsamling endast skall användas till studiens syfte 

och inte i andra kontexter (Vetenskapsrådet, u.å.).   
 

Med hänsyn till forskningsetiska överväganden inkluderar denna litteraturstudie 

enbart resultatartiklar med informerat samtycke från deltagarna och etiskt 

godkännande från en etisk kommitté. Detta för att stärka att ingen deltagare kommit 

till skada. Resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades enligt Carlsson & 

Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa artiklar. Endast artiklar med 

vetenskaplig kvalitet av grad I inkluderades i litteraturstudien. 

Konfidentialitetskravet har tagits i beaktan och deltagarnas deltagande är därmed 

anonymt. Alla resultatartiklar förutom en har beskrivit nyttan med studien.  

 

Resultat 

Vardagen begränsas av KOL  

Livet med KOL beskrevs som en ständig kamp mot dyspné som också utgjorde den 

svåraste aspekten av sjukdomen. Dyspné bidrog till känslor av rädsla, frustration och 

dödsångest (Chang et al., 2016; Sigurgeirsdottir et al., 2019). Rädslan för dyspné  

kunde leda till begränsningar i vardagen och känslor av en förlorad eller begränsad 

frihet (Chang et al., 2016; Sigurgeirsdottir et al., 2019). Patienterna med KOL 

anpassade sin vardag efter andningsförmågan och uppgav att anpassningsförmågan  

gav en förståelse för kroppsliga möjligheter och begränsningar. Det upplevdes som ett 

måste att anpassa sig till andningsförmågan (Genoe & Zimmer., 2017; 

van der Meide., 2017).   
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Patienterna beskrev att en förutsättningslös syn på dagen var nödvändig och att 

energinivån och symtomen styrde dagarna (Johansson et al., 2019; Rosa et al., 2018).  

De upplevde en ilska och frustration över att inte kunna planera eller ha förväntningar 

på dagen (Johansson et al., 2019; Rosa et al., 2018). Även bitterhet och skam över 

sjukdomens påverkan på livet kunde uppstå (Sigurgeirsdottir et al., 2019).  

Patienterna med KOL upplevde att i takt med sjukdomens progression ökade de 

fysiska begränsningarna och tidigare viktiga och uppskattade aktiviteter blev 

ogenomförbara (Sigurgeirsdottir et al., 2019).    
 

Till följd av de fysiska och psykiska begränsningarna upplevde många patienter med 

KOL en självförvållad social isolering (Chang et al., 2016; Genoe & Zimmer, 2017; 

Johansson et al., 2019; Marx et al., 2016; Rosa et al., 2018; Sigurgeirsdottir et al., 

2019; Stridsman et al., 2015; van der Meide et al., 2020). Social isolering uppkom 

till följd av fysiska begränsningar som till exempel dyspné eller viktnedgång (Chang 

et al., 2016; Johansson et al., 2019). Några patienter med KOL upplevde även att 

deras behov av syrgasbehandling medförde en social isolering (Chang et al., 2016; 

Genoe & Zimmer, 2017; Marx et al., 2016; Sigurgeirsdottir et al., 2019). När den 

sociala isoleringen orsakades av psykiska begränsningar var de bakomliggande 

faktorerna känslor av osäkerhet, oro, skuld, skam eller fatigue (Bragadottir et al., 

2017; Chang et al., 2016; Johansson et al., 2019; van der Meide et al., 2020).  

Patienterna med KOL upplevde att den sociala isoleringen medförde ett ökat 

lidande (Genoe & Zimmer, 2017; Marx et al., 2016).   

  

Coping-strategier är viktiga för att hantera sjukdomen  

Coping-strategier användes av patienterna i flertalet studier och majoriteten 

av patienterna kombinerade flera olika coping-strategier (Brein et al., 2016; Chang et 

al., 2016; Genoe & Zimmer, 2017; Johansson et al., 2019; Marx et al., 2016; 

Sigurgerirsdottir et al., 2019; Stridsman et al., 2015). Patienterna med KOL ansåg  

att coping-strategier var viktiga för att hantera sjukdomen och underlätta vardagen  

(Bragadottir et al., 2017; Brien et al., 2016; Genoe & Zimmer, 2017; Johansson et al., 

2019;  Sigurgeirsdottir et al., 2019). Den vanligaste coping-strategin för att hantera 

sjukdomen var att upprätthålla det dagliga livet så länge som möjligt (Marx et al., 

2016). Detta bidrog till att patienter med KOL i mindre utsträckning identifierade sig 

med sin sjukdom (Marx et al., 2016). En annan coping-strategi var att hantera 

symtomvariationer (Brein et al., 2016; Marx et al., 2016; Sigurgeirsdottir et al., 2019; 

Stridsman et al., 2015). Några patienter hanterade symtomvariationerna genom att ta 

vara på bra dagar. Under bra dagar gjorde patienterna saker som de normalt inte 

klarade av och deltog i fler aktiviteter än vanligt (Stridsman et al., 2015). Coping-

strategier beskrevs kunna leda till en minskad känsla av begränsningar (Marx et al., 

2016; Sigurgeirsdottir et al., 2019). En del patienter upplevde också att coping-

strategierna bidrog till symtomlindring och välmående (Chang et al., 

2016;  Genoe & Zimmer, 2017; Sigurgerirsdottir et al., 2019).  
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Coping-strategier indelades i farmakologiska coping-strategier, icke-

farmakologiska coping-strategier och mentala- eller beteendemässiga coping-

strategier (Brein et al., 2016). Den vanligaste farmakologiska coping-strategin var att 

använda läkemedel (Brein et al., 2016; Marx et al., 2016). Detta bidrog till ökad 

symtomkontroll och majoriteten av patienterna upplevde att medicineringen 

var effektiv (Brein et al., 2016; Marx et al., 2016). Ett fåtal patienter upplevde  

dock att inhalationer kunde vara svåra att använda i samband med dyspné  

och ansåg därför att detta hade en begränsad inverkan på symtomkontrollen (Brein et 

al., 2016). Den icke-farmakologiska coping-strategin med bäst effekt ansåg 

patienterna var fysisk aktivitet (Brein et al., 2016; Genoe & Zimmer, 2017; Stridsman 

et al., 2015). Fysisk aktivitet i form av fritidsaktiviteter var något som flertalet 

patienter med KOL använde sig av som coping-strategi (Genoe & Zimmer, 

2017). Detta kunde inkludera till exempel hushållsarbete, promenader eller sociala 

aktiviteter (Genoe & Zimmer, 2017). En ytterligare icke-farmakologisk coping-

strategi som en del patienter upplevde hade god effekt var att använda 

komplementärmedicin som ett komplement till övrig behandling (Brein et al., 2016; 

Chang et al., 2016). Detta kunde inkludera osteopati, psykologisk terapi eller  

huskurer (Brein et al., 2016; Chang et al., 2016). Mentala- eller beteendemässiga  

coping-strategier användes i hög utsträckning för att hantera känslor av ångest och 

depression som kunde uppkomma till följd av sjukdomen (Brein et al., 2016; 

Genoe & Zimmer, 2017; Sigurgerisdottir et al., 2019; Stridsman et al., 2015). Detta 

kunde inkludera acceptans av diagnosen och begränsningarna, ha en realistisk 

sjukdomsuppfattning samt att inta en rationell snarare än emotionell inställning till 

sjukdomen (Brien et al., 2016). Det kunde även inkludera att ha en positiv inställning 

till sjukdomen, använda distraktioner och undvika stress samt minimera 

sjukdomskänslor genom att inte identifiera sig med sjukdomen (Brien et al., 

2016). Detta upplevdes leda till ökad kontroll, acceptans och förståelse för sjukdomen 

(Brein et al., 2016).   

 

Upplevelser av välmående vid KOL  

Patienterna med KOL upplevde att sjukdomen medförde en känsla av förlorad hälsa 

och välmående (Brein et al., 2016; Chang et al., 2016; Marx et al., 2016; Rosa et al., 

2018; Sigurgeirsdottir et al., 2019; Stridsman et al., 2015). Till följd av det minskade  

välmåendet kunde patienterna med KOL känna sig maktlösa inför sjukdomen 

(Sigurgeirsdottir et al., 2019). En del patienter förnekade sjukdomen vilket bidrog  

till att välmåendet minskade ytterligare (Marx et al., 2016; Stridsman et al., 2015).   
 

Trots sjukdomens negativa inverkan på välmåendet upplevde en del patienter att 

diagnostiseringen utgjorde en vändpunkt som gav motivation att förändra sin  

livsstil för att öka välmåendet (Bragadottir et al., 2017). För att uppnå välmående vid 

KOL beskrev patienterna att det var viktigt med avsaknad av fysiska symtom 

(Brein et al., 2016; Chang et al., 2016 Johansson et al., 2019; Rosa et al., 2018).  
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Kontroll över symtomen beskrevs därför vara den viktigaste aspekten för välmående 

vid KOL (Johansson et al., 2019; Rosa et al., 2018). För att kontrollera symtomen var 

egenvård samt kontakt med sjukvården viktigt (Marx et al., 2016; Stridsman et al., 

2015). Ansvar för egenvården bidrog till känslor av välmående och gjorde sjukdomen 

mer hanterbar (Marx et al., 2016). För att kontakt med sjukvården skulle bidra till 

välmående var det viktigt att sjukvården var lättillgänglig och att den medicinska 

behandlingen var effektiv (Stridsman et al., 2015).  
 

Förutom symtomkontroll och egenvård ansågs fysisk aktivitet bidra till välmående 

(Brein et al., 2016; Genoe & Zimmer, 2017; Sigurgeirsdottir et al., 2019; Stridsman et 

al., 2015). En förutsättning för att den fysiska aktiviteten skulle bidra till välmående  

var att den anpassades till individens förutsättningar. Denna anpassning bidrog till att 

den fysiska aktiviteten inte upplevdes som lika utmanande som tidigare (Genoe &  

Zimmer, 2017; Sigurgeirsdottir et al., 2019; Stridsman et al., 2015). De fysiska 

aktiviteterna skapade nöje och bidrog till en känsla av mening med livet 

(Genoe & Zimmer, 2017). Dessutom kunde regelbunden fysisk aktivitet även minska 

läkemedelsbehovet. Det ansågs vara viktigt eftersom majoriteten av patienterna med 

KOL inte var villiga att utöka sin läkemedelsbehandling (Brein et al., 2016). Utöver 

det fysiska välmåendet var det också viktigt att uppnå psykiskt välmående  

(Sigurgerisdottir et al., 2019). För att uppnå psykiskt välmående ansågs det vara 

viktigt att vända negativa känslor, visa tacksamhet, se fram emot saker, bryta dåliga 

vanor och att inte tryckas ned av ånger (Sigurgeirsdottir et al., 2019).   

 

Upplevelser av stödbehov  

Patienter med KOL upplevde ett ökat stödbehov som ofta erhölls av närstående  

(Bragadottir et al., 2017; Brein et al., 2016; Marx et al., 2016; Sigurgeirsdottir et al., 

2019). Det ökade stödbehovet bidrog till en beroendeställning (Chang et al., 2016; 

Johansson et al., 2019; Rosa et al., 2018; Sigurgerisdottir et al., 2019; van der  

Meide et al., 2020). Denna beroendeställning skapade en rädsla och oro över att vara 

en börda för närstående (Brein et al., 2016; Chang et al., 2016; Johansson et al., 2019; 

Rosa et al., 2018). Ett antal patienter med KOL upplevde också en förlorad värdighet i 

samband med beroendeställningen (Rosa et al., 2018). De förändrade rollerna som 

beroendeställningen medförde krävde att patienterna lärde sig att hantera detta (Rosa 

et al., 2018).   
 

Förutom stödet från närstående var även stöd från sjukvården och samhället viktigt  

(Bragadottir et al., 2017; Brein et al., 2016; Johansson et al., 2019; Sigurgeirsdottir et 

al., 2019; Stridsman et al., 2015). Patienterna med KOL kunde uppleva bristande stöd 

från sjukvården när kontakten med sjukvården var otillräcklig eller oregelbunden  

(Sigurgeirsdottir et al., 2019; Stridsman et al., 2015). Detta bidrog till känslor  

av frustration, osäkerhet samt stress (Stridsman et al., 2015). En del patienter 

upplevde även att informationen från sjukvården kom i ett för sent sjukdomsstadie  

(Sigurgerisdottir et al., 2019). Förutsättningar för ett gott stöd från sjukvården 



 

 14 

menade patienterna var tillgången till hemsjukvård och slutenvård samt att träffa 

samma vårdpersonal kontinuerligt (Sigurgeirsdottir et al., 2019; Stridsman et al.,  

2015). Detta bidrog till en känsla av trygghet (Sigurgeirsdottir et al., 2019; Stridsman 

et al., 2015). Utöver detta var det även viktig att vården och informationen från 

sjukvården var personcentrerad (Marx et al., 2016). Patienterna ansåg också att det 

var viktigt att sjukvården erbjöd omvårdnadsåtgärder inriktade på andningen (Brein et 

al., 2016; Marx et al., 2016). Stödet från samhället menade patienterna var bristande  

(Bragadottir et al., 2017). Detta eftersom samhället saknade förståelse för vad 

KOL var och vad det innebar att leva med sjukdomen (Bragadottir et al., 2017). För 

att stödet från samhället skulle upplevas betydelsefullt var det viktigt att förståelse 

inkluderades. Detta för att inte frånta patienterna deras egna förmågor (Johansson et 

al., 2019). Patienterna önskade mer stöd från samhället i form av att erbjudas samtal 

med andra patienter med KOL. Detta skulle underlättat hanteringen av vardagen 

(Johansson et al., 2019).    

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Metoden som använts är en litteraturstudie med ett systematiskt tillvägagångssätt. 

Enligt Segesten (2017) är litteraturstudie en lämplig metod för att kartlägga 

kunskapsläget inom ett visst område. Litteraturstudien inkluderade enbart kvalitativa 

artiklar. Kvantitativa artiklar exkluderades inte i artikelsökningarna, dock resulterade  

granskningen av sökträffarna i att inga kvantitativa artiklar ansågs vara lämpliga i 

förhållande till litteraturstudiens syfte. En styrka med detta är att när både kvalitativ 

och kvantitativ ansats inkluderas i artikelsökningarna uppnås en heltäckande syn över 

kunskapsläget inom området. En svaghet med att inga resultatartiklar är 

kvantitativa är att kvantitativa artiklar vanligtvis inkluderar fler deltagare vilket gör 

resultatet mer generaliserbart och att inkludera kvantitativa artiklar hade då gjort 

litteraturstudiens resultat mer överförbart.   
 

Denna litteraturstudie inkluderade artiklar från databaserna PubMed och CINAHL. 

Databaser utöver ovannämnda som hade kunnat användas i de systematiska  

artikelsökningarna är SweMed och PsycINFO (Forsberg & Wengström, 2016). De 

valda databaserna anses lämpliga då de innefattar forskning om medicin och 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Valet att inte inkludera SweMed och  

PsycINFO i de systematiska artikelsökningarna kan ses som en svaghet med 

litteraturstudien eftersom begränsning av databaser även begränsar möjliga 

resultatartiklar. Om studien hade upprepats hade fler databaser valts att inkluderats.   
 

I databaserna delades söksträngarna upp i ämnesordssökning och fritextsökning  

vilket kan ses som en styrka då detta ger ett mer specifikt resultat och därmed 

relevanta artiklar för litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2016). Detta 

kan även ses som en svaghet då ämnesordssökningen riskerar att exkludera relevanta 
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artiklar som inte ännu indexerats i databasen (Karlsson, 2017). En styrka med de 

valda söksträngarna är att de svarar väl på litteraturstudiens syfte och en teoretisk 

mättnad uppstod vid sökningarna. En svaghet med de valda söksträngarna är att 

sökordet experience kunde exkluderats då sökorden lived experiences hade resulterat i 

samma sökträffar. Då sökordet experience inkluderades i sökningarna hade sökorden 

lived experiences kunnat användas som frassökning för att få mindre överlapp av 

sökträffar, detta anses vara en svaghet med sökorden. En annan svaghet med 

söksträngarna är att sökordet living hade kunnat exkluderas om citationstecken hade 

tagits bort på sökordets daily living. Användning av inklusions- och  

exklusionskriterier gör sökningarna mer specifika och inriktade på litteraturstudiens 

syfte vilket kan ses som en styrka. Inklusionskriteriet  peer-review stärker den 

vetenskapliga kvalitén på resultatartiklarna i litteraturstudien (Henricson, 2017). 

Detta inklusionskriteriet användes endast i CINAHL och för att säkerställa att 

även artiklarna i PubMed uppfyllde inklusionskriteriet utfördes en manuell  

granskning av tidskrifterna. Inklusionskriteriet att de vetenskapliga artiklarna ska vara 

skrivna på engelska stärker den vetenskapliga kvalitén (Östlundh, 2017). Sökningarna 

begränsades till att enbart inkludera vetenskapliga artiklar från år 2015–2020 för att 

litteraturstudien ska baseras på nya och aktuella forskningsstudier. Användning av 

den booleska operatorn AND kan ses både som en styrka och en svaghet eftersom det 

smalnar av sökträffarna mot syftet men samtidigt kan exkludera relevanta artiklar.  

En styrka med databearbetningen var att en initial enskild genomläsning av 

resultatartiklarna skedde. Detta möjliggör att olika perspektiv på artiklarna kan 

framkomma. Den fortsatta databearbetningen skedde gemensamt vilket minskar 

risken för feltolkning av data och är därför en styrka. Dataanalysen skedde i fem steg 

enligt Fribergs modell för analys av studier (Friberg, 2017). En styrka med detta är att 

användning av en vedertagen modell minskar risken för databortfall.  

Litteraturstudien baseras på ett systematiskt tillvägagångssätt där samtliga delar i 

analysprocessen beskrivs vilket stärker litteraturstudiens bekräftelsebarhet 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). En svaghet med databearbetningen var att det 

upplevdes svårt att välja ut de mest väsentliga nyckelfynden i resultatartiklarna. Detta 

bidrog till att det initialt fanns underteman i resultatet som ansågs vara mindre 

relevanta och kunde i senare stadie ingå i ett större och mer relevant tema.  
 

Majoriteten av resultatartiklarna hade ett europeiskt ursprung (Bragadottir et al., 

2018; Brein et al., 2016; Johansson et al., 2019; Marx et al., 2016; Rosa et al., 2018;  

Sigurgeirsdottir et al., 2019; Stidsman et al., 2015; van der Meide et al., 2020).  

En styrka med detta är att deras överförbarhet till svensk kontext är hög. Dock hade 

två resultatartiklar ett utomeuropeiskt perspektiv (Chang et al., 2016; Genoe &  

Zimmer, 2017) och deras överförbarhet till svensk kontext anses därför vara lägre. 

Till följd av den ökade invandringen i Sverige från utomeuropeiska länder (Statistiska 

centralbyrån, 2020) anses det vara en styrka att inkludera artiklar med  

utomeuropeiskt perspektiv. Detta eftersom svensk hälso- och sjukvårdspersonal 

vårdar patienter med olika geografiska ursprung. Resultatartiklarna har de kvalitativa 
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designerna fenomenologi, tematisk analys eller grundad teori. Dessa designer anses 

vara lämpliga för att undersöka upplevelser och erfarenheter och trovärdigheten på 

resultatartiklarna anses därför vara god (Mårtensson & Fridlund, 2017). Flertalet av 

resultatartiklarna (Bragadottir et al., 2017; Chang et al., 2016; Johansson et al., 

2019; Marx et al., 2016; Rosa et al., 2018; Sigurgeirsdottir et al., 2019; Stridsman et 

al., 2015) har tillämpat triangulering, vilket också är viktigt för trovärdigheten 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Samtliga resultatartiklar har fler än en 

artikelförfattare vilket stärker dess trovärdighet (Carlsson, 2017). Trovärdigheten och 

bekräftelsebarheten stärks ytterligare genom att litteraturstudien kontinuerligt har 

granskats av kurskamrater och handledare (Carlsson, 2017; Mårtensson & Fridlund, 

2017). Majoriteten av resultatartiklarna (Brein et al., 2016; Chang et al., 2016; Genoe 

& Zimmer, 2017; Johansson et al., 2019; Marx et al., 2016; Rosa et al., 2018; 

Stridsman et al., 2015; van der Meide et al., 2020) beskriver användning av teknisk 

utrustning till exempel ljudinlspelning vilket stärker pålitligheten (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Dessutom är alla resultatartiklar peer-reviewed vilket ytterligare 

stärker pålitligheten.  

 

Kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna har skett enligt Carlsson & Eimans 

(2003) granskningsmall vilket stärker litteraturstudiens vetenskapliga kvalitet och är 

därför en styrka. En svaghet med valet av granskningsmall kan anses vara att den inte 

är komplett. Därför har denna mall kompletterades med de kvalitativa 

kvalitetsindikatorerna för att skapa en heltäckande bild av resultatartiklarnas 

vetenskapliga kvalitet. Denna komplettering anses vara en styrka då det ger en mer 

nyanserad bild av den vetenskapliga kvalitén. En ytterligare styrka var att endast 

artiklar med den vetenskapliga graden I har inkluderats i litteraturstudien. Endast 

resultatartiklar med informerat samtycke och etiskt godkännande har inkluderats 

vilket kan ses som en styrka då detta stärker litteraturstudiens etik.  

 

Resultatdiskussion  

Flertalet av resultatartiklarna visade att patienter med KOL upplevde fysiska och 

psykiska begränsningar som främst orsakades av dyspné vilket också utgjorde det 

svåraste symtomet med sjukdomen (Chang et al., 2016; Genoe & Zimmer, 2017; 

Johansson et al., 2019; Marx et al., 2016; Rosa et al., 2018; Sigurgeirsdottir et al., 

2019; Stridsman et al., 2015; van der Meide et al., 2020). Även tidigare forskning 

bekräftar att dyspné utgör det symtom som patienterna med KOL ansåg var svårast 

(Barnett, 2005; Ek & Ternestedt, 2008; Habraken et al., 2008; Zakrisson et al., 

2014). Det anses därför vara viktigt att sjuksköterskan har god kunskap i 

omvårdnadsåtgärder som kan hjälpa patienterna att hantera sin dyspné. Förutom  

administrering av läkemedel, till exempel inhalationer och syrgasbehandling är det 

också viktigt med icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016b; Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). En reflektion 

kan vara att icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder är genomförbara av patienterna 
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själva och främjar därför patienternas självhantering. God kontroll över  

självhanteringen kan öka patienternas möjlighet att uppleva kontroll över situationen  

(Boeckxstaens et al., 2012). Självhantering tillsammans med att uppleva kontroll över 

situationen kan bidra till ökad självkänsla vilket gör att det upplevs vara lättare att 

kontrollera sjukdomen. Detta skapar mindre stress och ett ökat välmående  

(Boeckxstaens et al., 2012). Icke-farmakologiska omvårdnadsåtgärder inriktade 

på dyspné kan innefatta att stötta patienterna med andningsträngning samt 

andningstekniska hjälpmedel (Galbraith et al., 2010; Simonÿ et al., 2019).  

Sjuksköterskans roll kan även inkludera att bedriva patientundervisning kring 

egenvård och coping-strategier som underlättar dyspné (Jones et al., 2018; Simonÿ et 

al., 2019). Vid dyspné är det viktigt att patienten inte är ensam i rummet och att 

sjuksköterskan kontinuerligt frågar hur patienten upplever situationen  

(Vårdhandboken, 2018). Är patienten sängliggande kan huvudändan höjas för att 

främja andningen och för uppesittande patienter kan stöd för armar och ben upplevas 

lindrande (Vårdhandboken, 2018). Sjuksköterskan ska också uppmana patienten att 

andas djupt och använda sluten läppandning (Vårdhandboken, 2018). Sjuksköterskan 

kan andas tillsammans med patienten i en lugn rytm (Vårdhanboken 2018). Känslan 

av frisk luft kan också lindra dyspné och därför kan det upplevas lindrande att öppna 

ett fönster eller sätta på en rumsfläkt (Galbraith et al., 2010; Internetmedicin, 2020; 

Vårdhandboken, 2018). Utöver ovanstående farmakologiska och icke-farmakologiska 

omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan även informera patienterna om möjligheten 

att delta i frivilliga lungrehabiliteringsprogram i syfte att förbättra lungfunktionen och 

förebygga dyspné (Jones et al., 2018).   
 

Litteraturstudiens resultat visade att oro och ångest uppkom till följd av 

sjukdomssymtomen (Bragadottir et al., 2017; Brein et al., 2016; Chang et al., 2016; 

Genoe & Zimmer et al., 2017; Johansson et al., 2019; Marx et al., 2016; Rosa et al., 

2018; Sigurgeirsdottir et al., 2019; Stridsman et al., 2015; van der Meide et al., 

2020. Tidigare studier bekräftar att oron och ångesten i samband med KOL var 

förknippad med de symtom som sjukdomen medförde (Strang et al., 2014). En 

skillnad gällande orsaken till dödsångest uppmärksammades då en tidigare studie 

av Strang et al. (2014) visade att dödsångest i samband med KOL inte främst var 

förknippat med sjukdomssymtomen utan insikten av att livet är hotat. Oro och ångest 

kunde orsaka en social isolering (Al Kalaldeh et al., 2018; GOLD, 2018; Lippiett et 

al., 2019; Strang et al., 2014). Ny forskning visar att social isolering vid kroniska 

sjukdomar kan motarbetas genom att fylla dagarna med vardagliga aktiviteter och 

använda nya former av social kontakt (Hemberg et al., 2019). Det kan vara svårt för 

patienterna med KOL att fördriva sin tid med vardagliga aktiviteter eftersom 

sjukdomen medför mycket begränsningar. Nya moderna former av social kontakt 

innefattar ofta digitala kommunikationsmedel (Criner & Han, 2018; Nickelsen, 

2019). Eftersom många patienter med KOL är äldre och inte så bekanta med digital 

teknik kan det upplevas vara svårt att kommunicera med digitala 

kommunikationsmedel. Dock kan digitala kommunikationsmedel vara mycket 

användbart i framtiden eftersom generationerna som växer upp nu är mer vana vid 
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digitaliseringen. Användning av digitala kommunikationsmedel möjliggör fler sätt 

att upprätthålla den sociala kontakten med omgivningen vilket också kan minska den 

sociala isoleringen (Selman et al., 2015).   
 

Litteraturstudien visade att KOL medförde lidande för individen (Genoe & Zimmer, 

2017; Marx et al., 2016). Tidigare forskning styrker att patienter med KOL  

upplever lidande (Al Kalaldeh et al., 2018; GOLD, 2018; Lippiett et al., 2019;  

Strang et al., 2014). Vårdens uppgift vid lidande är att lindra lidandet för patienten 

(Arman et al., 2015; Nordman et al., 2008; Svensk sjuksköterskeförening, 2016a).  

Eftersom lidande är en subjektiv upplevelse är det viktigt att sjuksköterskan gör 

patienten delaktig i vården för att sjuksköterskan ska kunna ta del av patientens 

upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). Samtal är ett lämpligt sätt att ta 

del av patientens upplevelser (Al Kaladeh et al., 2018; Siltanen et al., 2020). En  

tidigare studie visar att samtal mellan sjuksköterska och patient, där sjuksköterskan 

lyssnar in patientens känslor och upplevelser är effektivt för att lindra lidandet 

(Al Kaladeh et al., 2018). Samtalet ska utgå från öppna frågor och sjuksköterskan ska 

ha en passiv roll i samtalet. Förutom att samtal möjliggör en lindring av lidandet så är 

det även viktigt för den personcentrerade vården som all vård vid kroniska sjukdomar 

ska utgå ifrån (Robinson et al., 2008). En förutsättning för att patienterna ska uppleva 

lindring av lidandet är att finna mening (Al Kaladeh et al., 2018; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a). Ny forskning anger att känslan av meningslöshet kan 

uppkomma i samband med kroniska sjukdomar till följd av begränsningar och social 

isolering (Hemberg et al., 2019). Tidigare forskning är överens om att mening i livet 

med KOL kan finnas genom planering och anpassning av vardagen (Ek & Ternestedt, 

2008). Den viktigaste omvårdnadsåtgärden är att sjuksköterskan arbetar i det 

multidisciplinära teamet där olika professioner hjälps åt för att planera och anpassa 

patientens vardag (Boman & Janson, 2006; Forbes & While, 2009; GOLD, 2018).  

Detta underlättar livet med sjukdomen och patienten ges förutsättningar för att finna 

mening.   
 

En genomgående röd tråd i resultatet var att patienterna använde coping-strategier för 

att hantera sjukdomen (Brein et al., 2016; Chang et al., 2016; Genoe & Zimmer et al., 

2017; Johansson et al., 2019; Marx et al., 2016; Sigurgerirsdottir et al., 2019; 

Stridsman et al., 2015) och coping-strategierna kunde delas in i farmakologiska, icke-

farmakologiska och mentala- eller beteendemässiga coping-strategier (Brein et al., 

2016). Detta överensstämmer med tidigare forskning såväl som Lazarus teori om  

coping (Barnett, 2005; Habraken et al., 2008; Kristofferzon et al., 2018). Tidigare 

forskning visar att farmakologiska coping-strategier utgjorde en stor del av 

strategierna som användes av patienterna med KOL (Harb et al., 2017; Simon et al., 

2016). Den vanligaste farmakologiska coping-strategin var att använda läkemedel  

(Harb et al., 2017; Simon et al., 2016). Vilka läkemedel som användes varierade 

beroende på sjukdomens svårighetsgrad (Boman & Janson, 2006). Patienterna med 

KOL kunde uppleva varierad effekt av behandlingen beroende på deras följsamhet till 

behandlingen (Jarab & Mukattash, 2019). En tidigare studie menar att patienternas 
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upplevelser av behandlingens effekt kunde minska om patienterna var rökare, var  

deprimerade eller oroliga för läkemedelsbiverkningar (Jarab & Mukattash, 2019).  

Sjuksköterskans uppgift är att minimera dessa faktorer för att öka patienternas  

följsamhet till läkemedelsbehandlingen och därmed den upplevda effekten av 

behandlingen. Eftersom rökstopp är den mest effektiva metoden för att motverka 

sjukdomens progression så är omvårdnadsåtgärder för rökstopp lämpliga (Boman & 

Janson, 2006; Lundh et al., 2012). För att öka chansen att patienterna blir rökfria  

ska omvårdnadsarbetet ske i ett multidisciplinärt team (Boman & Janson, 2006;  

Forbes & While, 2009; GOLD, 2018). Sjuksköterskans uppgift i ett sådant team är att 

fokusera på de fysiologiska och patologiska effekterna av nikotin samt 

nikotinberoende och hur det kan hanteras (Sundblad et al., 2008). 

Omvårdnadsåtgärder i samband med depression kan vara att samtala med patienten 

och att erbjuda samtalsstöd av kurator eller psykolog. Utöver detta har 

läkemedelsbehandling i kombination med psykologisk terapi och fysisk aktivitet bäst 

effekt vid depression (Melrose, 2019). För att minska oro för läkemedelsbiverkningar 

är det viktigt att sjuksköterskan noggrant informerar patienterna om de läkemedel som 

ges.   
 

Flertalet av resultatartiklarna var överens som att KOL medförde en känsla av 

förlorad hälsa och välbefinnande (Brein et al., 2016; Chang et al., 2016; Marx et al., 

2016; Rosa et al., 2018; Sigurgeirsdottir et al., 2019; Stridsman et al., 2015) dock 

kunde välbefinnande uppnås genom symtomlindring, fysisk aktivitet och god psykisk 

hälsa (Brein et al., 2016; Chang et al., 2016; Genoe & Zimmer, 2017; Johansson et 

al., 2019; Rosa et al., 2018; Sigurgeirsdottir et al., 2019; Stridsman et al., 2015). Även 

aktuell forskning anger att symtomlindring, fysisk aktivitet samt psykisk hälsa är de 

avgörande faktorerna för välmående hos patienterna med KOL (Liou et al., 2020;  

Yaday et al., 2020). För att uppnå symtomlindring menar ny forskning att det  

krävs egenvård och god kontakt med hälso- och sjukvården (Andersen et al., 2018;  

Sheridan et al., 2019). Ny forskning visar att fysisk aktivitet har positiva effekter 

på välmåendet och ökar det kortsiktiga och långsiktiga välmåendet (Varas et al.,  

2018; Zakrisson et al., 2014). Fysisk aktivitet kunde upplevas utmanande och läskigt 

eftersom det medför ökad dyspné men detta kunde lindras genom att anpassa 

aktiviteterna till den egna förmågan (Habraken et al., 2008). En reflektion är att hälso- 

och sjukvårdspersonalen har en viktig roll i att informera patienten om fördelarna med 

fysisk aktivitet. Det är också viktigt att patienten får information och hjälp med hur 

fysisk aktivitet kan anpassas till förmågan samt att även lättare fysisk aktivitet är 

effektivt. För att främja psykiskt välmående vid KOL kan patienterna erbjudas KBT, 

yoga och mindfulness (GOLD, 2018). Yoga och mindfulness kan erbjudas via hälso- 

och sjukvården eller genom att patienterna själva genomför detta. Utöver detta är det 

viktigt att sjuksköterskan erbjuder samtalsstöd.   
 

Litteraturstudiens resultat visade att KOL medförde ett ökat stödbehov (Brein et al., 

2016; Johansson et al., 2019; Marx et al., 2016; Sigurgeirsdottir et al., 2019;  

Stridsman et al., 2015) och för att sjukvårdens stöd till patienterna med KOL skulle 
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upplevas effektivt var det viktigt att vården var personcentrerad och att det fanns 

möjlighet till vård både i hemmet och inom slutenvården (Sigurgeirsdottir et al., 2019; 

Stridsman et al., 2015). Tidigare forskning överensstämmer med detta och menar att 

KOL medför ett ökat stödbehov till följd av de fysiska och psykiska 

begränsningarna (Barnett, 2005; Ek & Ternestedt, 2008; Habraken et al., 2008;  

Zakrisson et al., 2014). För att uppleva ett gott stöd från hälso- och sjukvården 

behöver sjuksköterskan samarbeta med andra vårdinstanser (Socialstyrelsen, 2017).  

Tidigare forskning och Hälso- och sjukvårdslagen betonar att personcentrerad vård är 

viktigt i samband med KOL (Fors et al., 2018; GPCC, 2018; SFS 2019:996).  

Eftersom samhället utvecklas till att bli mer digitalt så har även vården övergått till att 

implementera digitala hjälpmedel (Criner & Han, 2018). Det är därför viktigt att såväl 

fysiska möten med vårdpersonal som digitala möten med vården sker utifrån en 

personcentrering. Den personcentrerade digitala vården främjar patienternas  

delaktighet i vården och kan även leda till en ökad tillit till den egna förmågan (Fors 

et al., 2018; GPCC, 2018). På så sätt främjas även självhanteringen av sjukdomen  

(GOLD, 2018; Steindal et al., 2019; Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Det är 

viktigt att sjukvården anpassas till det digitala samhället utan att kvalitén på 

sjukvården äventyras. Den digitala sjukvården bör användas som ett komplement i 

vården och bör därför inte ersätta fysiska möten i samband med KOL. Detta eftersom 

det finns flera fördelar med fysiska möten till exempel att patienterna är mer vana och 

bekväma med att träffa hälso- och sjukvårdspersonalen fysiskt, det bidrar till fysisk 

aktivitet och minskar den sociala isoleringen som många patienter med KOL 

upplever. Eftersom en personcentrerad vård där patienterna är delaktiga i vården 

främjar självhantering kan detta även minska patienternas användning av hälso- och 

sjukvården. Detta kan ha samhällsekonomiska fördelar då kostnaderna för vården 

minskar.  

 

Konklusion 

Litteraturstudiens resultat visar att KOL medför begränsningar i vardagen som kan 

vara svåra att anpassa sig till. Den främsta orsaken till begränsningarna upplevdes 

vara dyspné vilket också medförde känslor av oro och ångest och orsakade lidande.  

Upplevelsen av begränsningar påverkade friheten negativt och bidrog till en social 

isolering. För att hantera sjukdomen krävdes det att patienterna anpassade sig till 

symtomen. Denna anpassning gjorde patienterna med hjälp av att använda coping-

strategier. Patienterna upplevde att coping-strategier underlättade hanteringen 

av sjukdomen och förenklade vardagen. Coping-strategier kunde även minska 

upplevelsen av begräsningar och på så sätt främja det fysiska och psykiska  

välmåendet. Välmående uppstod när fysisk aktivitet, egenvård och stöd från hälso- 

och sjukvården kombinerades. Sjukdomen medförde ett ökat stödbehov som kunde 

tillgodoses från närstående, sjukvården och samhället. Stöd från sjukvården var 

viktigt för att med hjälp av personcentrerad vård lindra lidandet.   
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Implikation  

Sjuksköterskan kan möta patienter med KOL på olika vårdinrättningar och det är 

därför viktigt att allmänsjuksköterskan har utbildning och kunskap i hur patienter med 

KOL ska vårdas. Nuvarande sjuksköterskeutbildning anses inte vara heltäckande 

gällande hur omvårdnad av patienter med KOL bör ske. Denna litteraturstudie tillför 

därför viktig information om hur patienter med KOL upplever sjukdomen vilket är 

viktigt för att sjuksköterskan ska ha kunskap om hur patienter med KOL vill bli 

bemötta. Denna kunskap kan ligga till grund för den personcentrerade vården som ska 

utgå från patienters upplevelser och främja delaktigheten i vården. Vidare forskning 

på hur patienter med KOL upplever sjukdomen är nödvändigt för att ytterligare 

förbättra omvårdanden vid KOL och lindra lidandet.   
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord 
PubMed  

MeSH-term 

CINAHL  

Subject Heading list  

Kronisk obstruktiv lungsjukdom  
Pulmonary disease, Chronic 

obstructive (ämnesordssökning)  

MH Pulmonary disease, Chronic 

obstructive (ämnesordssökning)  

Upplevelse  Experienc* (fritext)  Experienc* (fritext)  

Livsupplevelser  Lived experiences (fritext)  Lived experiences (fritext) 

Dagliga livet  ”Daily living” (fritext)  ”Daily living” (fritext) 

Leva  Living (fritext)  Living (fritext) 

Känsla  Feeling* (fritext)  Feeling* (fritext) 

Patient  Patient* (fritext)  Patient* (fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

  

Datum  Databas  
Sökord/Limits/  
Booleska operatorer  

Antal 

träffar  
Lästa 

abstrakt  
Granskade 

artiklar  
Resultat artiklar  

6/3–20  PubMed  

Pulmonary disease, chronic   
obstructive [MeSH Terms] AND 

Patient* [Fritext] AND Experienc* [Fritext]  
  
Limits: 2015–2020, English  352  34  11   4   

6/3–20  CINHAL  

MH Pulmonary disease, chronic   
obstructive AND 

Patient* [Fritext] AND Experienc* [Fritext]  
  
Limits: 2015–2020, English, Peer-review  344  18  8  3 (1*)  

6/3–20  PubMed  

Pulmonary disease, chronic   
obstructive [MeSH Terms] AND “daily 

living” [Fritext]  
Limits: 2015–2020, English  216  15  5  1  

6/3–20  PubMed  

Pulmonary disease, chronic   
obstructive [MeSH Terms] AND 

living [Fritext]  
Limits: 2015–2020, English  446  28  9  1  

6/3–20   CINHAL  

MH Pulmonary disease, chronic   
obstructive AND living [Fritext]  
Limits: 2015–2020, English, Peer-review  220  24  2  2 (1*)  

7/3–20  PubMed  

Pulmonary disease, chronic   
obstructive [MeSH Terms] AND 

feeling* [Fritext]  
  
Limits: English, 2015–2020  68  15  6  2 (1*)  

 

  

(*) = Dubbletter  

 

 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens  Bragadottir, G. H., Halldorsdottir, B. S., Ingadottir, T. S., & Jonsdottir, H. (2018). Patients and 

families realising their future with chronic obstructive pulmonary disease-A qualitative 

study. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 27(1–2), 57–64.   

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jocn.13843  

Land   

Databas  

Island  

CINAHL   

Syfte  Syftet var att få insikt i upplevelsen av att lära sig att leva med KOL för patienter och deras 

familjer.   

Metod:   

Design  

Kvalitativ metod  

Tolkande fenomenologi   

Urval  22 patienter med KOL och 15 anhöriga deltog i studien, det totala deltagarantalet vad 37 

personer. Deltagarna valdes ut med hjälp av strategiskt urval där deltagarna från en tidigare 

utförd RCT-studie bjöds in till studien via brev.  

Datainsamling  Datainsamling skedde mellan juni-november år 2012 i form av fyra familje-

fokusgruppsintervjuer samt åtta familj-dyad intervjuer. Familje-fokusgrupperna och familj-

dyad intervjuerna varade ungefär en timme vardera.   

Dataanalys  Intervjuerna transkriberades och analyserades tillsammans med forskarnas 

observationsanteckningar. Tolkning och analys genomfördes parallellt. Den hermeneutiska 

cirkeln användes för förståelse, tolkning och tematisk analys. Detta tydliggjorde likheter, 

skillnader, problem och mönster i analysmaterialet. Resultatet översattes till engelska med hjälp 

av en engelsk översättare. Eftersom det fanns deltagare både från experiment- och 

kontrollgruppen från den tidigare RCT-studien så genomfördes en jämförelse mellan data från 

de olika grupperna för att kontrollera om det förekom skillnader mellan grupperna, vilket det 

visade sig att det inte gjorde.   

Bortfall  Redovisas ej.   

Slutsats  Studien påvisade att det kunde upplevas svårt att få sjukdomsinsikt och deltagarna förträngde 

ofta sjukdomen och åtgärder för att förhindra sjukdomens progression. Det framkom tydligt i 

studien att många deltagarna kände skam och självskuld och ansåg att sjukdomen var 

självförvållad. Känslor av skam och självskuld medförde försök att dölja sjukdomen för 

familjemedlemmarna. Deltagarna uttryckte också en känsla av att allmänheten såg ned på dem 

och de upplevde även begränsad empati och förståelse från omgivningen.  

Vetenskaplig   

kvalitet  

I användandet av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ 

metod uppnådde artikeln 83% vilket motsvarar vetenskaplig kvalitetgrad I.  

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

Referens  Brien, S. B., Lewith, G. T., & Thomas, M. (2016). Patient coping strategies in COPD across disease 

severity and quality of life: a qualitative study. NPJ primary care respiratory medicine, 26, 

16051. https://doi.org/10.1038/npjpcrm.2016.51  

Land   
Databas  

Storbritannien   

PubMed  

Syfte  Syftet var att undersöka och förstå olika upplevelser och coping-strategier hos personer med olika 

stadier av KOL och sjukdomsspecifik livskvalitet.   

Metod:   
Design  

Kvalitativ metod   

Tematisk analys  

Urval  34 personer deltog i studien. Strategiskt urval användes för att få inkludera personer från samtliga stadier 

av KOL. 729 personer fick förfrågan om deltagande, varav 136 svarade på inbjudan. Dessa personer 

screenades via telefon för att kontrollera om de uppfyllde studiens inklusionskriterier. Slutligen valdes 

36 personer ut som uppfyllde studiens inklusionskriterier.  

Inklusionskriterierna var: Fastställd KOL-diagnos, kvalitetssäkrade spirometriavläsningar och 

bedömning av KOL-sjukdomsspecifik livskvalitet med ett validerat KOL-bedömningstestet som 

benämns CAT.  

Datainsamling  Semistrukturerade intervjuer genomfördes och utgick från en ämnesguide tills datamättnad uppstod. 

Intervjuerna spelades in digitalt.   

Dataanalys  Datainsamlingsmaterialet transkriberades och datorprogrammet Atlas. Ti v5.2 användes för kodning och 

tematisk analys. Dataanalysen ledde fram till att teman och underteman bildades.   

Bortfall  Två personer föll bort av hälsoskäl.   

Slutsats  Denna studie presenterade ett nytt perspektiv på hur det upplevs att leva med och hantera 

KOL. Deltagarna använde coping-strategier för att hantera sjukdomen. Dessa upplevdes ha varierande 

effekt på livskvaliteten. Deltagarna upplevde att de hade god effekt av psykologiska- och 

beteendemässiga stödinsatser och var mottagliga för sådana insatser. Upplevd nedsatt livskvalitet vid 

KOL var en indikator för att utforska fördelarna med psykologisk- och beteendemässiga stödinsatser i 

vården av patienter med KOL.    

Vetenskaplig   
kvalitet  

I användandet av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

uppnådde artikeln 93,75% vilket motsvarar vetenskaplig kvalitetgrad I.  
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Artikel 3 

Referens  Chang, Y., Dai, Y., Chien, N., & Chan, H. (2016). The Lived Experiences of People With Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease: A Phenomenological Study. Journal of Nursing 

Scholarship, 48(5), 466–471. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jnu.12230  

Land   

Databas  

Taiwan   

PubMed   

Syfte  Syftet var att undersöka erfarenheterna hos patienter med KOL efter en sjukhusinläggning till följd 

av en akut exacerbation eller pneumoni.   

Metod:   

Design  

Kvalitativ metod   

Fenomenologi   

Urval  14 personer deltog i studien. Strategiskt urval tillämpades från ett medicinskt center i norra 

Taiwan.  

Inklusionskriterierna var: Klinisk KOL-diagnos, varit inneliggande på sjukhus det senaste året till 

följd av en akut exacerbation eller pneumoni, ålder >18 år, mandarin eller taiwanesiskt talande, 

villig att ses samt att registreras digitalt samt gav informerat samtycke.   

Exklusionskriterierna var: Lungcancer eller tuberkulos, hjärtsjukdom eller nedsatt kognitiv 

funktion.   

Datainsamling  Datainsamlingen skedde mellan januari år 2013 och januari 2014 i form av semi-strukturerade 

intervjuer som utgick från en intervjuguide. Intervjuerna spelades in digitalt och varade mellan 42–

120 minuter vardera.   

Dataanalys  Dataanalys och intervjuprocessen skedde parallellt med varandra. Dataanalysen utgick 

från Giorgis metod som leder fram till att teman skapas.   

Bortfall  Redovisas ej.   

Slutsats  Studien beskrev erfarenheter av att leva med KOL och vara inneliggande på sjukhus efter en 

akut exacerbation eller pneumoni. Detta kunde beskrivas som en känsla av att vara instängd i en 

osynlig bur. Sjukdomen medförde en isolering till följd av rädsla 

för dyspné. Sjukvården behövde fokusera på hur patientutbildning och stöttning av patienter med 

KOL gällande hantering av dyspné för att främja möjligheten att leva ett aktivt liv trots sjukdomen. 

Hjälpmedel som andningsmask upplevdes försvåra andningen och därför behövde patienterna hjälp 

med alternativa metoder för att förebygga luftvägsinfektioner och exponering för 

luftföroreningar. Patienterna med KOL behövde uppmuntras till egenvård av sjukvården.   

Vetenskaplig 

kvalitet  

I användandet av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

uppnådde artikeln 89,6% vilket motsvarar vetenskaplig kvalitetgrad I.  
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Artikel 4 

Referens  Genoe, M. R., & Zimmer, C. (2017). Breathing Easier? The Contradictory Experience of Leisure 

Among People Living with COPD. Activities, Adaptation & Aging, 41(2), 138–160.   

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1080/01924788.2017.1306382  

Land   

Databas  

Kanada  

CINAHL  

Syfte  Syftet med denna artikel var att förstå upplevelsen av fritid hos människor som lever med kronisk 

obstruktiv lungsjukdom.  

Metod:   

Design  

Kvalitativ metod  

Fenomenologi  

Urval  Åtta personer deltog i studien. Inklusionskriterier var: fastställd KOL-diagnos, förmågan att 

kommunicera engelska och bofast i samhället. 10 personer visade intresse för studien men två 

bortfall skedde efter första intervjun.   

Datainsamling  Forskarna samlade in data på två sätt: intervjuer och samt intervjuer där bilder används som 

komplement. Deltagarna intervjuades med den långa intervjumetoden som består utav en serie av 

intervjuer som börjar med att bygga relation och övergår sedan in i detaljerad diskussion om den 

upplevda upplevelsen av fenomenet som behandlas. Alla deltagare intervjuades tre gånger.   

Dataanalys  Dataanalys utfördes med fenomenologisk reflektion samt granskning av transkriberade data och 

fotografier. Analysen följde van Manens steg för tematisk analys.   

Bortfall  Två deltagare hoppade av efter första intervjun relaterat till feldiagnostik respektive bristande tid.   

Slutsats  Studien påvisade att fritid kunde upplevas öka andfåddheten men gav även möjlighet att hantera 

sjukdomen och situationer då dyspné uppstod. Fritiden skapade mening i livet trots sjukdomen och 

var en viktig coping-strategi för att hantera sjukdomen.    

Vetenskaplig   

kvalitet  

I användandet av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

uppnådde artikeln 85,4% vilket motsvarar vetenskaplig kvalitetgrad I.   
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Artikel 5 

Referens  Johansson, H., Berterö, C., Berg, K., & Jonasson, L. L. (2019). To live a life with COPD - the 

consequences of symptom burden. International journal of chronic obstructive pulmonary   
disease, 14, 905–909. https://doi.org/10.2147/COPD.S192280  

Land   

Databas  

Sverige  

PubMed  

Syfte  Syftet med denna studie var att identifiera och beskriva symptombördan och dess effekt på vardagen 

hos personer med KOL, baserat på personernas egna upplevelser.  

Metod:   

Design  

Kvalitativ metod  

Tematisk analys  

Urval  25 personer deltog i studien. Inklusionskriteriet var: fastställd KOL-diagnos i stadie III eller 

IV. Exklusionskriteriet var: pågående exacerbation. Selektiv insamlingsmetod användes på deltagarna.  

Datainsamling  Deltagarna intervjuades på en plats utvald av deltagaren. Intervjuerna spelades in och varade mellan 

25–70 minuter.   

Dataanalys  Intervjuerna transkriberades och citat översattes från svenska till engelska. Den transkriberade texten 

analyserades med tematisk analys enligt Braun et al. och följde sex steg.   
(1) Texten från varje intervju lästes och omlästes flera gånger för att få kännedom om data. 
(2) En initial kodning utfördes.   

(3) Koderna lästes igen och genererade teman. 
(4) Teman kontrollerades mot koderna och data som användes för att generera en temakarta.   
(5) Därefter slogs alla teman samman till en omfattande karta som representerade alla intervjuer.  

(6) Temat presenterades som ett sammanhängande mönster och stärktes med citat. 

Bortfall  Redovisas ej.   

Slutsats  Studien visade på hur personer med KOL i steg III och IV upplever att deras liv förändras och 

påverkas till följd av symtomen. De upplevde att de måste använda olika strategier för 

att kunna hantera vardagen. De upplevde också ett behov av stöd från närstående och samhället för att 

underlätta livet men stödet behövde vara väl balanserat för att inte överta de egna förmågorna hos 

patienterna med KOL.   

Vetenskaplig   

kvalitet  

I användandet av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

uppnådde artikeln 83,3% vilket motsvarar vetenskaplig kvalitetgrad I.  
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Artikel 6 

Referens  Marx, G., Nasse, M., Stanze, H., Boakye, S. O., Nauck, F., & Schneider, N. (2016). Meaning of living 

with severe chronic obstructive lung disease: a qualitative study. BMJ open, 6(12), 

e011555. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011555  

Land   

Databas  

Tyskland  

PubMed  

Syfte  Syftet var att undersöka vad det betyder för patienter att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom 

(KOL) som en obotlig och ständigt utvecklande sjukdom.  

Metod:   

Design  

Kvalitativ metod  

Grundad teori (GT)   

Urval  17 patienter deltog i studien. 31 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna bjöds in till studien, av 

dessa var det 18 som gav samtycke till deltagande.   

Datainsamling  Semistrukturerade, narrativa intervjuer genomfördes var fjärde månad under 12 månaders tid. 

Dataanalys  Grundad teori (GT) baserat på principerna från Glaser and Strauss användes för att analysera data. 

Strukturen som följdes bestod av fyra olika principer.  

(1) Datainsamling och analys behandlades som interrelaterade processer.  

(2) Forskaren själv kan ses som en del av processen och en tolkning av data ingår, vilken måste 

reflekteras över.  

(3) Konstant jämförande analys skall ske med tidigare koncept och kategorier.  

(4) Insamling av data sker genom ett teoretiskt urval. 

Bortfall  En patient föll bort relaterat till en symtombild som inte var tillräckligt avancerad.   

Slutsats  Studien visade att tidig integrering av palliativ vård vid KOL kunde upplevas bidra till gott stöd efter 

en vändpunkt i sjukdomsförloppet. Det var viktigt att behovet av palliativ vård 

bedömdes individuellt. Studien visade att mer forskning behövdes för att utvärdera positiva 

effekter av tidig integration av palliativ vård.  

Vetenskaplig   

kvalitet  

I användandet av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

uppnådde artikeln 89,6% vilket motsvarar vetenskaplig kvalitetgrad I.  

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens  Rosa, F., Bagnasco, A., Ghirotto, L., Rocco, G., Catania, G., Aleo, G., Zanini, M., Dasso, N., 

Hayter, M., & Sasso, L. (2018). Experiences of older people following an acute exacerbation   

of chronic obstructive pulmonary disease: A phenomenological study. Journal of Clinical Nursing 

(John Wiley & Sons, Inc.), 27(5–6), e1110–e1119.   

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/jocn.14189  
Land   
Databas  

Italien   
PubMed   

Syfte  Syftet var att utforska erfarenheterna av äldre personer med avancerad KOL och effekterna av 

sjukhusinläggning efter en akut KOL-exacerbation.   
Metod:   
Design  

Kvalitativ metod  
Fenomenologi   

Urval  12 patienter deltog i studien. Strategiskt urval användes. Potentiella deltagare identifierades av 

vårdpersonal som gav informationsblad om studien. Om de potentiella deltagarna var villiga att 

delta gavs deras namn till forskarteamet.   
Inklusionskriterierna var: Informerat samtycke, deltagarna hade haft KOL i flera 

år, exacerbationen behandlades aktivt i syfte att patienten skulle kunna skrivas ut från sjukhuset.   
Exklusionskriterierna var: Patienter under palliativ behandling, patienter som haft samtal om 

sjukdomens riktning  
Datainsamling  Datainsamlingen skedde genom djup-intervjuer mellan april-december år 2016. Intervjuerna utgick 

från ett flexibelt intervjuschema. Samtliga intervjuer ljudinspelades.   
Dataanalys  Intervjuerna transkriberades. För underlättande av datahantering och dataanalys användes 

programmet NVivo 10. Dataanalysen skedde i sex steg utefter Colazzis teori.   
Bortfall  Redovisas ej.   
Slutsats  Studien visade att känslor av förlust, frustration, hopplöshet och osäkerhet kunde uppkomma efter 

en sjukhusinläggning i samband med en exacerbation. En känsla och oro över att vara en börda för 

närstående upplevdes också av deltagarna. En exacerbation kunde leda till känslor av osäkerhet 

inför framtiden och oro inför de framtida vårdbehoven. Dessa upplevelser bidrar till viktig kunskap 

för sjuksköterskan i samtalen med patienten.   
Vetenskaplig   
kvalitet  

I användandet av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

uppnådde artikeln 91,2% vilket motsvarar vetenskaplig kvalitetgrad I.  

  

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens  Sigurgeirsdottir, J., Halldorsdottir, S., Arnardottir, R. H., Gudmundsson, G., & Bjornsson, E. H. 

(2019). COPD patients' experiences, self-reported needs, and needs-driven strategies to cope with 

self-management. International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 14, 1033-

1043. https://doi.org/10.2147/COPD.S201068  
Land   
Databas  

Island   
PubMed  

Syfte  Studiens syfte var att utforska patienters erfarenheter, självrapporterade behov och 

behovsmotiverade strategier för att hantera egenvården kring KOL.   
Metod:   
Design  

Kvalitativ metod  
Fenomenologi  

Urval  Tio patienter deltog i studien. Patienter som stod på väntelista för lungrehabilitering hos en 

medelstor öppenvårdsklinik rekryterades. Inklusionskriterierna var: fastställd KOL-diagnos, ålder 

>18 år. Exklusionskriteriet var: fastställd cancerdiagnos.    
Datainsamling  Deltagare med mild eller avancerad KOL intervjuades 1–2 gånger tills datamättnad uppnåddes. 

Intervjuerna var semistrukturerade djupgående intervjuer.   
Dataanalys  För att analysera data använde forskarna forskningsmetodiken Vancouverskolans 

fenomenologiska metod. Detta är en blandning av fenomenologi, hermeneutik och 

konstruktivism. Metoden fokuserar på att öka kunskapen och förståelsen för mänskliga fenomen.  
Bortfall  Redovisas ej.   
Slutsats  Studien beskrev att KOL medförde en upplevelse av försämrat välmående. Deltagarna upplevde 

även att sjukdomen påverkade familjerelationerna och det sociala livet. Att insjukna i KOL 

upplevdes ställa krav på en anpassning till sjukdomen. Att sjukvården känner till patienternas 

behov och behovsdrivna strategier var viktigt för att ge patienterna verktyg och förutsättningar 

för att kunna hantera egenvården.   
Vetenskaplig   
kvalitet  

I användandet av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

uppnådde artikeln 87,5% vilket motsvarar vetenskaplig kvalitetgrad I.   

  

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens  Stridsman, C., Zingmark, K., Lindberg, A., & Skär, L. (2015). Creating a balance between breathing 

and viability: experiences of well-being when living with chronic obstructive pulmonary 

disease. Primary Health Care Research & Development (Cambridge University Press / UK), 16(1), 

42–52. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1017/S1463423614000048   

Land   

Databas  

Sverige   

PubMed  

Syfte  Syftet var att beskriva upplevelser av välmående hos personer med KOL stadie II, III och IV.   

Metod:   

Design  

Kvalitativ metod   

Latent kvalitativ innehållsanalys   

Urval  Tio personer deltog i studien. Urvalet var strategiskt och samtliga deltagare ingick i 

forskningsprogrammet KOL i norra Sverige. Inklusionskriterier var: Deltagare i 

forskningsprogrammet KOL i norra Sverige, spirometrivärden som klassificeras som KOL, 

rapporterade andningssymtom i forskningsprogrammets strukturerade undersökningsschema samt en 

känsla av trötthet i vardagen. Personer med KOL i olika stadier inkluderades i studien.   

Datainsamling  Datainsamlingen skedde mellan november 2012 och januari 2013. Semi-strukturerade intervjuer 

genomfördes med en intervjuguide utformad efter tidigare litteratur om välbefinnande vid kronisk 

sjukdom. En pilotintervju genomfördes i syfte att utvärdera intervjuguiden. Intervjuerna varade 

mellan 30–60 min och spelades in.   

Dataanalys  Intervjuerna transkriberades ordagrant. Analysen skedde med hjälp av latent kvalitativ 

innehållsanalys och bestod av flera steg som ledde fram till att teman skapades. Författarna 

diskuterade de teman som framkommit så att de överensstämde med deras bild av 

datainsamlingsmaterialet.     

Bortfall  Redovisas ej.   

Slutsats  Studien visade att när det deltagarna hade en balans mellan andning och livskraft uppkom en 

förmåga att anpassa sig till begränsningarna som sjukdomen medförde. Detta bidrog också till 

känslan av ett ökat välbefinnande. Hälso- och sjukvårdspersonalen hade en viktig roll för 

patienternas hantering av sjukdomen och sjukvården kunde påverka patienternas upplevda 

livskvalitet.   

Vetenskaplig   

kvalitet  

I användandet av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

uppnådde artikeln 91% vilket motsvarar vetenskaplig kvalitetgrad I.  

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens  van der Meide, H., Teunissen, T., Visser, L. H., & Visse, M. (2020). Trapped in my lungs and 

fighting a losing battle. A phenomenological study of patients living with chronic obstructive and 

pulmonary disease. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 34(1), 118–127.   

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/scs.12713  

Land   

Databas  

Nederländerna  

CINAHL  

Syfte  Studien har inget syfte utan en fenomenologisk frågeställning som löd: Hur är det att ha KOL?  

Metod:   

Design  

Kvalitativ metod  

Fenomenologi  

Urval  Nio personer deltog i studien. Inklusionskriterierna som användes var att samtliga deltagare skulle 

vara diagnostiserade med KOL och studien skulle inkludera deltagare i samtliga sjukdomsstadier 

(GOLD I-IV). Deltagare kontaktades via lungfonden i Nederländerna och 20 personer hörde av sig 

och ville delta i studien. Efter intervjuer med nio deltagare avslutades intervjuerna då datamättnad 

uppnåtts.  

Datainsamling  Intervjuerna utfördes i deltagarnas hem och varade i genomsnitt 63 minuter. Alla intervjuer blev 

ljudinspelade.   

Dataanalys  Dataanalys genomfördes med Van Manens fenomenologiska metod och beskrivs i artikeln inte som 

en exakt process utan som en procedur mot förståelse av det humana. Forskarna började med att 

transkribera ljudfiler och anteckningar från intervjuerna. Tolkningar formades och det centrala 

innehållet lyftes fram. Detta resulterade slutligen i teman.   

Bortfall  Redovisas ej.   

Slutsats  Denna studie visade att andfåddhet upplevdes vara en central del av vardagen hos patienter med 

KOL. Andfåddheten formade och begränsade livet i samband med KOL. En ingående förståelse 

kring detta från vårdpersonal kan bidra till en bättre personcentrerad vård.   

Vetenskaplig   

kvalitet  

I användandet av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

uppnådde artikeln 87,5% vilket motsvarar vetenskaplig kvalitetgrad I.  
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