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Sammanfattning 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en progressiv sjukdom som kännetecknas av 
kronisk luftvägsobstruktion. Den främsta orsaken till sjukdomen är rökning. Andra 
orsaker till sjukdomen kan vara luftföroreningar samt ärftlighet. Tidigare forskning 
visar att kronisk sjukdom innebär begränsningar som ger upplevelsen av förlust, 
vilket ger upphov till lidande. KOL leder till andnöd vilket ger begränsningar i livet. 
Andning är förknippat med liv och vid andnöd kan livet upplevas hotat. Personer som 
drabbas blir beroende av att ha kontakt med hälso- och sjukvården och i de senare 
stadierna av sjukdomen är även behovet av omvårdnad stort.  Syftet med studien var 
att beskriva upplevelsen av att leva med KOL. Litteraturstudien baserades på 15 
vetenskapliga artiklar. Resultatet innefattade fyra teman: att uppleva andnöd; att 
uppleva sociala och personliga förändringar; att hantera livet med KOL; att leva med 
en självförvållad sjukdom. Livet med KOL präglades av känslor så som oro, ångest, 
förlust, begränsningar, skam och skuld. Livet för personer med KOL kan upplevas 
lättare att hantera om en ny mening med livet hittas. Bemötandet från hälso- och 
sjukvården spelar in på hur personer med KOL upplever sin sjukdom och genom 
förståelse för hur personer med KOL upplever sjukdomen kan ett gott bemötande från 
sjuksköterskan samt personcentrerad omvårdnad ges. Mer forskning behövs så att 
sjuksköterskan får ökad förståelse för hur det är att leva med KOL och därigenom ge 
bästa möjliga omvårdnad. 
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Abstract 

COPD is a progressive disease characterized by chronic airway obstruction. The main 
cause of the disease is smoking. Other causes of the disease can be air pollution and 
heredity. The shortness of breath caused by COPD limits life since breathing is 
associated with life and the shortness of breath can seem life threatening. People who 
are affected will depend on having contact with health service and in the later stages 
of the disease, the need for caregiving is substantial. Previous research shows that 
chronic disease results in restrictions that lead to the experience of loss, which gives 
rise to suffering. The purpose of this study was to describe the experience of living 
with COPD. The literature review was based on 15 scientific articles. The result 
included four themes: to experience shortness of breath; to experience social and 
personal change; managing life with COPD and living with a self-inflicted disease. 
Living with COPD was marked by feelings of worry, anxiety, loss, limitations, shame 
and guilt. Life for people with COPD may feel easier to manage if a new meaning in 
life is found. Treatment from the health care effects on how people with COPD 
experience their disease. Through understanding the experiences people with COPD 
has, the nurse can give good treatment and person-centered care. More research and a 
better understanding from the health care is necessary to provide good nursing care 
for people with COPD.  
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Inledning 
Andning är starkt förknippat med livet, om vi inte andas kan vi inte leva (Bergbom & 
Nilsson, 2000). Då andningen vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är konstant 
nedsatt kan personer som är drabbade känna en känsla av att livet är hotat (Almås, 
Bakkelund, Thorsen & Sorknaes, 2011). Personer som ofta drabbas av andnöd kan 
uppleva en trygghet om hen vet att en sjuksköterska finns lättillgänglig (Kristoffersen 
& Breievne, 2005). Personer med KOL upplever att personcentrering resulterar i 
bättre omvårdnad (Jensen, Vedelø & Lomborg, 2013). I Sverige år 2011 var cirka 500 
000- 700 000 personer drabbade av KOL (Almås et al., 2011).  KOL är en ekonomisk 
påfrestning världen över då de samhällsekonomiska kostnaderna för astma- och KOL 
uppkom till sju miljarder kronor år 2000. Detta är en ökning sedan 1991 då den 
gemensamma kostnaden för astma och kol var sex miljarder kronor (SBU, 2000). 
Hjärt- och lungfonden (2014) påpekar att personer som drabbats av KOL har ökat 
sedan 1970-talet. Detta gör att sjuksköterskans kunskaper om upplevelsen av att leva 
med KOL behövs mer än tidigare då behoven som uppstår med sjukdomen behöver 
mötas. Andningsbesvären som uppstår vid KOL påverkar den drabbade individens liv 
på olika sätt både fysisk, socialt och emotionellt. I omvårdnad vid KOL bör därför 
hela människan ses, inte bara det fysiska utan även det andliga och emotionella (SBU, 
2000). Kroppen, själen och anden är invävda i varandra och skapar kunskap om hela 
människan (Lindwall, 2012). All vårdverksamhet ska lindra mänskligt lidande. För att 
ge bra omvårdnad behöver kunskapen om människors lidande beaktas, det behövs 
omvårdnad som möter människans specifika behov (Arman, 2012). 

Forskning (Barnett, 2005) påvisar att andnöd är det symtom som upplevs värst för 
personer med KOL och detta kan även leda till ångest. Personer med sjukdomen 
upplever att vardagliga sysslor och sociala kontakter blir hindrade på grund av 
svårigheten av att andas. Andnöd är kroppsligt men även subjektivt då det är en 
känslomässig upplevelse. Detta gör att personer i omgivningen inte kan bestämma om 
personen har andnöd eftersom denna känsla är individuell (Bergbom & Nilsson, 
2000). Personcentrerad omvårdnad där sjuksköterskan uppfattar personens tankar och 
känslor leder till att personen med KOL får en bättre upplevelse av vården. För att 
sjuksköterskan ska kunna vårda personer med KOL på bästa sätt behöver 
sjuksköterskan ha förståelse för vad personerna med andningsbesvär kan uppleva 
(Jensen et al., 2013). 
 
Bakgrund  
Livet med kronisk sjukdom  
När en person drabbas av långvarig kronisk sjukdom kan det upplevas som en 
förändring, förlust och ett hot för hen (Berglund, 2012). Förändringen sker då 
sjukdomen förändrar livet. Förlust på det sätt att den drabbade tappar kontrollen över 
kroppen och livet (Lindwall, 2012). Hotet visar sig enligt Berglund (2012) när 
personens frihet att göra saker bli inskränkt. Kronisk sjukdom kan göra att den 
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drabbade tappar både sitt eget jag och sina framtidsdrömmar. Tidigare forskning om 
KOL (Seamark, Blake & Seamark, 2004) beskriver hur personer med sjukdomen kan 
känna att de förlorat drömmar om framtiden. Kronisk sjukdom kan leda till att 
personen som drabbats måste hitta en ny mening med livet samt ändra sina mål med 
livet för att finna hopp igen (Berglund, 2012). Hoppet är en stor del av att klara av 
sjukdomen. Essensen av hopp kan anses vara att se möjligheter för en framtid 
(Duggleby, Hicks, Nekolaichuk, Holtslander, Williams, Chambers & Eby, 2012). 
Varje människa måste hitta sin egen källa till hopp. Hopp är till skillnad från önskan 
realistiskt från personens eget perspektiv. Personer med kronisk sjukdom önskar ofta 
att bli friska men då detta inte är möjligt ses hoppet som en drivkraft (Kristoffersen & 
Breievne, 2005). Kronisk sjukdom leder till begränsningar och att drabbade personer 
troligen inte kan leva det liv hen önskar. Om friheten i att göra vad man vill i livet 
begränsas kan personer uppleva det som en social isolering och sig själv som en 
belastning för andra (Bergbom & Nilsson, 2000). Personer med svår KOL upplevde 
att de förlorat mycket på grund av sjukdomen, så som arbete och sociala kontakter 
(Barnett, 2005; Lowey, Norton, Quinn & Quill, 2013; Seamark et al., 2004). Flera 
personer med sjukdomen måste byta arbete till något inte lika fysiskt ansträngande 
(Almås et al., 2011). Depression och ångest uppmärksammas oftare hos kroniskt sjuka 
personer än hos friska. Många som har en kronisk sjukdom vill inte prata om 
svårigheterna som kan uppstå. De vill hantera situationen på egen hand, och att stöta 
bort tankarna på problemen kan vara ett sätt för den drabbade att hantera 
svårigheterna. Det är inte bara kroppen som påverkas av kronisk sjukdom utan även 
tankarna. En välvillig syn på sig själv kan innebära, att tänka på hur värdefull jag är, 
och att jag har en självklar plats på jorden. Genom att tänka på detta sätt så kan den 
drabbade personen skapa en mer positiv bild till sina tankar (Fjerstad, 2012). Personer 
med KOL lider troligen mer av depression och ångest än personer utan diagnosen, 
men forskning har inte än bevisat detta (Engström & Tunsäter, 2006). KOL försämrar 
i första hand livet ur fysisk synpunkt, i andra hand socialt och i tredje hand 
emotionellt. Hos majoriteten av personerna med KOL är humöret och känsloläget på 
en god nivå trots inskränkt socialt liv och nedsatt fysisk funktion (Engström & 
Tunsäter, 2006). Personer med KOL har sämre emotionellt välbefinnande än friska 
men detta betyder inte att välbefinnandet är dåligt, utan enbart sämre än hos friska 
personer. Många personer med KOL upplevde att de levde ett relativt gott liv 
(Barnett, 2005). Dock finns det en andel personer med svår KOL som upplevde lågt 
välbefinnande, beroende på svårigheter att anpassa sig till sjukdomen och hög fysisk 
inskränkning (Engström & Tunsäter, 2006).  

Bergbom och Nilsson (2000) lyfter att det är viktigt att tänka på innebörden av en 
sjukdom är en annan för den person som ska leva med den, än för den som ser 
sjukdomen utifrån ett medicinskt eller kliniskt perspektiv. Bergbom och Nilsson 
(2000) förklarar vidare att samhällets syn på en kronisk sjukdom påverkar hur den 
drabbade personen upplever sin sjukdom. Personer med KOL oroade sig över hur 
omgivningen skulle regera på andnöden. De drabbade upplevde att symtomen på 
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andnöd inte var socialt accepterade (Gysels & Higginson, 2008). Gysels och 
Higginson (2008) framhåller att personer med KOL anser att andnöden är skamlig. 
Både på grund av effekterna andnöden ger och att den anses vara självförvållad. En 
del personer som drabbas av KOL skuldbelägger sig själva då tillståndet uppkommit 
på grund av rökning (Hjärt-lungfonden, 2014). Enligt Kristoffersen och Breievne 
(2005) har människor ett behov av att skuldbelägga någon eller något när de har 
drabbats av sjukdom. Skuldbeläggning av sig själv kan leda till lidande (Arman, 
2012).  

Hur mycket sjukdomen KOL påverkar och hur mycket som måste förändras i livet 
beror enligt tidigare forskning (Almås et al., 2011) på sjukdomsgraden och hur 
mycket den enskilda individen orkar. Barnett (2005) beskriver de olika sätten som 
grav KOL påverkar personers dagliga liv. Forskning gjord i början av 2000-talet 
(ibid.) nämner att drabbade personer upplever morgonen som den jobbigaste tiden 
under dagen då symtom så som andnöd beskrivs som värst. Andnöd beskrivs som ett 
tillstånd med panikkänslor och oro som känns svåra att kontrollera. Enligt Barnett 
(2005) leder andnöd till oförmågan att utföra enklare sysslor och att vara aktiv vilket 
skapar frustration. Barnett (2005) menar att de flesta personer med KOL upplever att 
symtomen varierar från dag till dag och timme till timme. Tidigare forskning (Almås 
et. al, 2011) belyser att ångesten som uppstår av rädsla för vad som kan hända om 
personen lämnar hemmet, kan räcka för att personer med allvarlig andningssvikt ska 
stanna hemma. En person med KOL som upplevt andnöd och den ångest detta ger kan 
komma att undvika situationer som kan framkalla det. Det kan leda till att en person 
reducerar sin fysiska aktivitet så mycket som möjligt. Nutida kunskap (Hjärt-
Lungfonden, 2014) förklarar att många som lider av svår KOL och andningssvikt 
isolerar sig av rädsla för plötsligt bli sämre.  

Svårigheterna med att anpassa sig till sjukdomen KOL var relaterade till svårigheterna 
i att anpassa sig till ett mer stillasittande liv och tristessen som följer med detta. För 
att klara av att leva med sjukdomen använder sig många personer med KOL av olika 
strategier, detta inkluderar att acceptera sjukdomen och dess begränsningar. En annan 
strategi var att inte planera i förväg utan bara leva i nuet. Strategierna gjorde att de 
upplevde att det var lättare att leva med sjukdomen. Personer med KOL upplevde att 
sjukdomen fått dem att inse vilka som var deras riktiga vänner samt att de kände 
tillgivenhet till vårdgivarna, vilket upplevdes som något positivt (Seamark et al., 
2004) 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom  
I världen uppskattas det att 65 miljoner människor lider av kronisk obstruktiv 
lungsjukdom (World Health Organisation, [WHO], 2014a). Under de kommande 10 
åren kommer dödsfallen på grund av KOL att öka med 30 % om inte åtgärder mot 
riskfaktorerna vidtas, särskilt mot tobaksanvändning då detta är den största 
riskfaktorn. I Sverige år 2009 var det endast två procent av icke rökare som drabbats 
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av KOL. Av de personer över 60 år som rökte hade 25 % KOL (Socialstyrelsen, 
2009). Andra orsaker till uppkomsten av KOL kan vara användningen av kol, ved 
eller biobränsle som bränsle vid matlagning och uppvärmning av hushåll, då 
luftföroreningar inomhus ökar risken för KOL (WHO, 2014b). Personer som arbetar i 
dammiga miljöer eller utsätts för kemikalier löper risk för att drabbas av KOL. Det 
finns även viss ärftlighet av att drabbas av KOL. Uppskattningsvis kommer KOL att 
vara den tredje största dödsorsaken i världen år 2030 (WHO, 2014a). Den viktigaste 
åtgärden, då KOL utvecklats genom rökning, är att sluta röka (Socialstyrelsen, 2009). 
En stor brist i vården av KOL är att inte alltid frågan om rökning tas upp eller att stöd 
vid rökavvänjning ges (Socialstyrelsen, 2009).  

Då tobaksrök kommer ner i bronkerna aktiveras bronikalslemhinnans makrofager som 
försöker slå ut de farliga ämnena i tobaksröken (Ericson & Ericson, 2012). 
Mastcellerna i bronkialslemhinnan blir aktiverade och leder till inflammation i både 
luftvägar och lungvävnadens stödjevävnader. Inflammationen drar till sig fler 
fagocyterande celler och cytotoxiska T-celler. De neutrofiler som kommer till 
slemhinnan släpper ut ett enzym, som deltar i nedbrytningen av lungvävnaden. 
Inflammationen i slemhinnan blir så småningom kronisk. Efterhand försämras även 
sekrettransporten och leder till att sekret ansamlas i bronker och bronkioler. Detta 
ökar risken för luftvägsinfektioner. Almås et al. (2011) menar att personer som 
drabbats av KOL besväras av kronisk hosta under perioder. Även andfåddhet kan 
förekomma och upplevs bli värre över tiden. KOL är mycket energi-och 
näringskrävande, många av de personer som drabbas avmagrar därför kraftigt. 
Tillstånd som ofta uppkommer vid KOL är kronisk bronkit, bronkiolit och emfysem 
(Blomberg, Sköld & Lindén, 2009) 

Fyra olika grader av KOL mäts genom hur snabbt en maximal utandning kan ske, en 
så kallad forcerad expiratorisk volym (FEV). Vid stadie ett är lungkapaciteten 80 %, 
vid stadie två är lungkapaciteten 80-50 % medan vid grad tre är lungkapaciteten 30-50 
%. Om värdet av mätningar är 30 % eller lägre är kolsjukdomen klassad som svår, 
stadie fyra (Almås et al., 2011). 
 
Omvårdnad vid andningssvårigheter  
Vid KOL bör inte sjuksköterskan endast se de kroppsliga problemen då de 
psykosociala problemen även är en del av sjukdomen. Sjuksköterskan bör arbeta 
utifrån en helhetssyn vid omvårdnad. Sjuksköterskan ska ge vård med respekt och 
lyhördhet inför varje individs särskilda behov, på så sätt blir vården personcentrerad 
(Socialstyrelsen, 2005).  Personer med KOL har behov av samtal och information om 
sjukdomssymtom samt samtal om det som upplevs skrämmande (Gysels & 
Higginson, 2008). Sjuksköterskan bör låta personen med KOL berätta om upplevelsen 
av att andas samt beskriva känslor och tankar som är relaterade till andningen. Detta 
samtal ska vara öppet och fritt (Bergbom & Nilsson, 2000) Gysels och Higginson 
(2008) belyser även att sjuksköterskan ska vara medveten om vikten av lindring vid 
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andnöd. När en person med KOL får svår andnöd leder detta till ångest, då bör 
sjuksköterskan handla lugnt och säkert (Almås et al., 2011). Sjuksköterskan ska 
stanna hos patienten samt tänka på att andnöden blir värre om patienten förflyttas eller 
om något runt omkring flyttas. Lowey, Norton, Quinn och Quill (2013)  förklarar att 
på grund av andnöd, utmatning och svaghet så behöver personer med KOL mer tid till 
dagliga rutiner. Enligt Lomborg, Bjørn, Dahl och Kirkevold (2005), upplever personer 
med KOL att sjuksköterskor som inte anpassade takten till deras individuella situation 
gav upphov till en känsla av obehag. Vårdlidande hävdar Lindwall (2012) är när 
omvårdnaden upplevs som icke-vård. Detta kan ske när personen känner sig kränkt 
och när sjuksköterskan inte lyssnar på personens behov, begär samt uppträder eller 
talar ovärdigt om personen. Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att 
lindra alla former av lidande (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

Lindwall (2012) förklarar att kroppen är en boning för själen och anden samt en 
bärare av hälsa och lidande, tillsammans gör detta människan unik. Lidande är enligt 
Malm (2012) en o-harmoni i både ande, kropp och själ. Lindwall (2012) belyser att 
kroppens lidande är något som människan måste genomlida, uthärda och anpassa sig 
till. Det finns olika former av lidande som människan kan utsättas för. Vid sjukdom 
blir människan fånge i sin egen kropp, sjukdomen styr kroppen och berövar 
människan på frihet. När sjukdomen tar över kroppens resurser kallas detta för 
sjukdomslidande. Lindwall (2012) nämner att då kroppen blir sjuk och förändras 
känner sig människan inte hel. Sjuksköterskan bör hjälpa patienten att försonas med 
sin egen söndring (Malm, 2012). Enligt Lomborg, Bjørn, Dahl och Kirkevold (2005) 
gör den fysiska förlusten vid KOL att den drabbade personen blir beroende av andra 
vid personlig kroppsvård, detta kan leda till en känsla av hotad integritet. 
Sjuksköterskan bör, förutom att förebygga andnöd, skapa en vårdande atmosfär för att 
stötta patientens kamp om självbevarande och välmående (Lomborg et al., 2005). 

Själen kan beskrivas som människans inre liv, en livskraft och en aspekt av enheten 
människa. Själen beskriver de psykiska processer som annars används som synonym 
till andligt. Själen och anden är sammankopplade men ändå olika (Malm, 2012). 
Anden menar Sivonen (2012) är det innersta i människan. Anden har att göra med liv 
och mening samt har en funktion för välbefinnande och hälsa. Malm (2012) förklarar 
att tankar och känslor återspeglar inre balans och obalans. Tankar och känslor blir 
själens fönster. Känslor kan inte värderas, bara upplevas som positiva eller negativa 
av människan som upplever dem. Alla känslor som upplevs måste få uttryckas. 
Sjuksköterskan måste, utan förutfattade meningar och med öppenhet, lyssna på 
personens känslor (Malm, 2012). Enligt Almås et al. (2011) bör sjuksköterskan även 
hjälpa den drabbade att hantera ångest. För att kunna göra detta måste sjuksköterskan 
erkänna personens ångest samt förklara för både den drabbade och anhöriga hur 
känslan kan upplevas vid andnöd och allvarlig sjukdom. Sjuksköterskan behöver 
uppmärksamma hur det själsliga manifesterar sig i kroppsliga uttryck för att kunna ge 
bättre omvårdnad (Malm, 2012). Om inte, kan den drabbade personen utsättas för 
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onödigt lidande. Genom att se en människans ande kan allt som hör samman med att 
hon är en människa ses (Sivonen, 2012). Sjuksköterskan är i behov av förståelse 
bortom orden och behöver då se mäniskans ande (Sivonen, 2012). Tidigare forskning 
av Lomborg och Kirkevold (2005) menar att sjuksköterskan bör skapa en atmosfär 
bestående av respekt, acceptans och uppmuntran. För att detta ska kunna skapas bör 
sjuksköterskan uppmärksamma känslor och reaktioner vid nära omvårdnadsarbete. 

Problemformulering 
Genom att sjuksköterskan förstår upplevelsen av att leva med KOL kan god 
omvårdnad ges. Detta är ett huvudsakligt mål för sjuksköterskan. Olika situationer i 
livet kräver olika sorters anpassning för de personer som lever med sjukdomen. Då 
personens upplevelse är subjektiv krävs personcentrerad vård. Litteraturstudien ska 
skapa ökad förståelse för praktiskt omvårdnadsarbete vid KOL och bidra till 
evidensbaserad omvårdnad.  

Syfte 
Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med KOL. 

Metod 
En litteraturstudie genomfördes med modellen litteraturöversikt för att skapa översikt 
om det valda området enligt Friberg (2012). Varje artikel som hittades 
kvalitetsgranskades, värderades och analyserades.  

Datainsamling 
För att få en inblick i forskning inom det valda området gjordes en osystematisk 
sökning (Friberg, 2012). Därefter formulerades ett syfte för litteraturstudien. 
Systematiska sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo som 
består av vetenskaplig omvårdnadsforskning. Sökord formades utifrån syftet för att 
identifiera relevanta artiklar. Ett sökord kom till från Karolinska Institutets termer för 
”upplevelser” och ”bemötande” (2014) som lästes igenom under ett möte med 
bibliotekarie.  Sökordet var expressed emotions. Två sökord som redan används fanns 
även med i denna termöversikt: emotions och quality of life. Följande sökord 
användes: chronical obstructive pulmonary disease, life experience, living, mental 
health, feelings, emotions, experience, quality of life, nursing samt expressed 
emotions. Sökorden redovisas i sökordsöversikten, se bilaga A.  

Inklusionskriterier och exklusionskriterier användes för att finna relevanta artiklar till 
resultatet. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade 
(peer- review), publicerade mellan år 2009-2014, deltagarna skulle ha diagnosen KOL 
och artiklarna skulle handla om deltagarnas upplevelse av att leva med KOL. Studier 
genomförda på personer i alla åldrar samt alla stadier av KOL inkluderades. 
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Exklusionskriterier var artiklar med enbart närståendes perspektiv, personer med 
lungcancers upplevelse, olika upplevelser av behandlingar samt review-artiklar. För 
att inte exkludera svenska artiklar gjordes ingen språklig avgränsning. Därför togs 
artiklar på alla språk med i sökningen men de artiklar som inte var på engelska eller 
svenska exkluderades.  

Booleska operatorn AND användes för att specialisera sökningen men utan att göra 
den för smal. Vid användning av Booleska operatorer blev sökningen mer noggrann. 
(Karlsson, 2012). Indexord används för att undvika referenser som är mindre 
relevanta och för att få med artiklar som eventuellt tidigare missats, då indexord 
fångar upp olika nyanser av uttryck (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Indexord i 
kombination med fritextord användes för att bredda sökningen.  

Sökord som används i Cinahl, PubMed och PsycInfo, men som inte givit relevanta 
artiklar, var emotions, expressed emotions, lived experience och nursing. En 
systematisk sökning gjordes även i databasen SveMed+. Databasen genomsöktes då 
den innehåller material som kan hjälpa vårdpersonal att finna aktuell information 
inom medicin och omvårdnad enligt Karlsson (2012). Då databasen inte gav relevanta 
artiklar till syftet med denna studie så användes de inte till den systematiska 
sökningen. Totalt genererade sökningen 487 träffar. Vid varje sökning gjordes en 
utsortering genom att artiklarnas abstract och titel lästes i relation till syftet (Rosén, 
2012). 92 abstract lästes igenom och ledde till en granskning av totalt 40 artiklar. De 
artiklar som föll bort passade inte med de valda inklusionskriterier/ 
exklusionskriterier eller tog upp fler sjukdomstillstånd än KOL. Efter granskningen 
återstod 15 artiklar som kom att bli resultatartiklar. Samtliga artiklar var skrivna på 
engelska. Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes med Carlsons och Eimans (2003) 
granskningsmall, 13 artiklar hade vetenskaplig grad ett och två artiklar hade 
vetenskaplig grad två.  

Artikelsökning Cinahl  
Den första databasen som användes för artikelsökning var Cinahl. Cinahl användes då 
databasen innehåller vetenskapligt material inom omvårdnad (Karlsson, 2012). Den 
första sökningen som gjordes i databasen var en fritextsökning för att få en inblick om 
tillräckligt material om ämnet fanns tillgängligt. Efter fritextsökning gjordes 
systematiska sökningar för att få en relevans till syftet. Vid varje sökning i Cinahl 
användes Cinahl heading Major Concept (MH) Pulmonary disease, chronic 
obstructvie följt av ett sökord som skulle inrikta sökningen på upplevelser. Den första 
sökningen gjordes med Major Concept (MH), Pulmonary disease, chronic obstructive 
med den Booleska operatorn AND i kombination med life experience som Major 
Heading (MM), denna sökning gav 16 träffar. Den andra sökningen gjordes med 
Pulmonary disease, chronic obstructive som Major concept med den Booleska 
operatorn AND i kombination med fritextsökordet Feelings. På fritextsökordet 
användes trunkering för att inte utesluta relevanta artiklar, detta gav 6 träffar. 
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Sökningen som följde hade samma struktur, pulmonary disease, chronic obstructive 
som Major concept (MH), men med det trunkerade fritext ordet experience, vilket gav 
158 träffar. Även den fjärde sökningen gjordes på liknande sätt med pulmonary 
disease, chronic obstructive som Major Concept(MH), men med fritext ordet living. 
Denna sökning gav 151 träffar. Den sista sökningen på Cinahl gjordes med både 
pulmonary disease, chronic obstructive och Quality of life som Major concept (MH). 
Quality of life som Major concept gav en mer relevant sökning än Quality of life som 
Major heading(MM). Mellan sökorden användes den Booleska operatorn AND. Den 
sista sökningen gav 96 träffar. Sökningarna på Cinahl resulterade i 13 resultat artiklar.  

 
Artikelsökning PubMed 
PubMed användes som databas då den enligt Karlsson (2012)  innehåller material 
inom omvårdnad och medicin. Här användes sökorden Pulmonary disease, chronic 
obstructive som MESH med Subheading psychology, samt med den Booleska 
operatorn AND i kombination med fritextsökordet experience. Detta gav 54 träffar, 
vilket resulterade i en resultatartikel. De sökord och kombinationer som tidigare 
använts i databasen Cinahl söktes även igenom i PubMed. Detta gav inga nya 
relevanta artiklar, många träffar var dubbletter från Cinahl.  

Artikelsökning PsycInfo 
Slutligen genomfördes sökningarna i databasen PsycInfo. PsycInfo är en relevant 
databas då den innehåller material inom psykologin och beteendevetenskap (Karlsson, 
2012). Här användes sökordet, som fanns i Thesaurus Subjects (SU. EXACT), 
Pulmonary disease, Chronic obstructive med den booleska operatorn AND med 
Thesaurius Subjects (SU. EXACT) Mental Health, sökningen gav 6 träffar vilket 
resulterade i en resultat artikel. Mental Health hittades genom manuell sökning då 
detta använts som nyckelord i tidigare lästa artiklar. Sökningar med Mental Health 
gjordes senare även i de andra två databaserna men gav inga relevanta träffar. Samma 
sökord och sökordskombinationer som genomförts i de tidigare databaserna 
genomsöktes även här, dock hittades inga nya artiklar men flertalet dubbletter från 
tidigare sökningar.  

Databearbetning 
De granskade artiklarna skrevs ut till pappersformat och lästes igenom enskilt. 
Artikelöversikter gjordes sedan på resultatartiklarna, se bilaga C. Artiklarna lästes 
flera gånger för att sammanhang och innehåll skulle förstås enligt Friberg (2012). 
Artiklarna återlästes först enskilt och sedan gemensamt då diskussion om innehåll och 
teman skedde. Under analysprocessen genomsöktes artiklarna efter innehåll som 
speglade det valda syftet. Det innehåll av artiklarna som speglade det valda syftet 
färgmarkerades. I de färgmarkerade styckena kunde likheter hittas, likheterna gjordes 
om till nyckelord. Även de skillnader som hittades gjordes om till nyckelord. 
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Nyckelorden skrevs i marginalen, vid varje färgmarkerad del av artiklarna, för att få 
en översikt. De delar som färgkodats tolkades och översattes till svenska i ett 
gemensamt dokument där de placerades i teman med hjälp av nyckelorden. De 
viktigaste delarna av innehållet koncentrerades, reducerades och fokuserades genom 
bearbetning. Teman som uppkommit genomlästes flertalet gånger för att senare 
anknytas till varandra. På detta sätt framkom nya teman som gav svar på syftet. En av 
artiklarna var kvantitativ och en var av en kombination av kvalitativ och kvantitativ 
forskning. De resterande 13 artiklarna var kvalitativa. Till den artikel som hade en 
kombinationsmetod så användes kvalitativ kvalitetsgranskning då artikel till största 
del var kvalitativ. 

Forskningsetiska överväganden 
En studie måste för att vara etiskt handla om betydande frågor för forskning, ha 
vetenskaplig kvalité och genomföras etiskt korrekt (Kjellström, 2012). De artiklar 
som är inkluderade i resultatet är betydande då de handlar om upplevelser som kan ge 
ökad förståelse. Syftet med studier som inriktar sig på förståelse genomförs för att 
skapa kunskap och förbättra kunskapsläget. Det anses då vara betydelsefull forskning 
(Kjellström, 2012). Alla artiklar utom en skriver att deltagarna i studierna har givit 
informerat samtycke. På så sett visar artiklarna att studierna genomförts etiskt, då 
informerat samtycke bygger på den etiska principen som handlar om att skydda 
deltagarnas frihet och självbestämmande (Kjellström, 2012). Artiklarnas 
vetenskapliga kvalité styrks med Carlsons och Eimans (2003) bedömnings mall. Utav 
resultatartiklarna så är 13 av studierna etiskt granskade och godkända. Utav de två 
artiklar som inte skriver om de är etiskt granskade så nämner en att deltagarna 
godkänt att delta i studien. Den artikel som inte nämner något om etik var inkluderad 
ändå, eftersom innehållet var relevant till syftet.  

Resultat 
Upplevelsen av att leva med KOL redovisas i fyra teman: Upplevelsen av andnöd; 
Sociala och personliga förändringar; Anpassning av livet; Livet med en självförvållad 
sjukdom. 

Upplevelsen av andnöd  
Andnöd är det mest påfrestande symtomet för personer med KOL, både fysiskt och 
psykiskt, och leder till att personer med KOL upplever stark rädsla, oro och ångest 
samt ändrar sina prioriteringar (Avsar & Kasikci, 2010; Jorgensen, Dahl, Pedersen & 
Lomborg, 2012; Sheridan, Kenealy, Salmon, Rea, Raphael & Schmidt-Busby, 2011; 
Stridsman, Lindberg & Skär, 2014) Personer med KOL beskriver oro som både ett 
symtom av andnöd samt en orsak till andnöd. Relationen mellan oro och andnöd 
beskrevs som en ond cirkel. Personerna med KOL upplevde att den onda cirkeln av 
oro och andnöd bröts vid fysisk aktivitet och andningsövningar (Willgoss, Yohannes, 
Goldbart & Fatoye, 2012). Personer med KOL upplevde att när andnöd och känslan 
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av oro uppkom ledde detta till att dagliga aktiviteter de tidigare klarat av inte längre 
kunde genomföras (Lindqvist & Hallberg, 2010). Personer med KOL kunde inte 
fortsätta livet som de brukade på grund av andnöd (Andershed & Ternestedt, 2010; 
Cooney et al., 2013; Ek & Sahlberg-Blom, 2010; Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz 
& Marques, 2014; Sossai, Gary & Tanner, 2011). Sossai et al. (2011) beskriver hur 
personer med KOL upplever att oro för andnöd har en påverkan på deras liv och deras 
emotionella välbefinnande.  

Personer med KOL upplevde rädsla för att drabbas av sjukdom exempelvis förkylning 
då detta försämrade andningen (Stridsman et al., 2014). Personer med KOL uttryckte 
enligt Gabriel et al. (2014) och Cooney et al. (2013) samt Sossai et al. (2011) en 
rädsla för progressionen av sjukdomen, då mest i relation till symtom så som andnöd. 
I takt med att andningssvårigheter ökade och sjukdomen tog över individens liv så 
uppstod känslan av att döden var mer närvarande (Cooney et al., 2013; Lindqvist och 
Hallberg, 2010; Sossai at al., 2011). Enligt Ek et al. (2010) upplevde personer med 
KOL konstant andnöd och att kroppen var utom deras kontroll. Känslan av att inte få 
luft beskrevs som obekväm och smärtsam. Personer med KOL upplevde enligt Borge, 
Wahl och Moum (2011) smärta på olika ställen på kroppen vilket påverkade livet till 
det negativa. Borge et al. (2011) och Lohne, Drangsholt, Andersen, Miaskowski, 
Kongerud och Rustoen (2010) belyser lungregionen samt axlarna som mest påfrestat 
av smärta. Även i benen, ryggen, nacken och huvudet kunde smärta påträffas. Lohne 
et al. (2010) menar att varje person upplevde frekvent till svår smärta. Alla personer 
med KOL upplevde en rädsla för att smärtan skulle bli värre. Personer med KOL 
upplevde att smärtan var relaterad till andnöd och oro. Den nästan dagliga smärtan var 
beskriven som en smärta som inte gick att utstå. Kombinationen andnöd och smärta 
förvärrade andra symtom så som trötthet och tvingade flertalet personer med KOL att 
leva ett smärtsamt, instängt liv. Smärtan gjorde att personer med KOL upplevde sig 
som instängda i sina egna kroppar och avstängda från världen. Smärta och andnöd 
upplevdes resultera i utmattning och detta påverkade livet negativt. Sambandet mellan 
smärta, andnöd och utmattning beskrevs som en ond cirkel som uppstår vid KOL 
(Lohne et al., 2010). Stridsman et al. (2014) menar att personer med KOL beskriver 
upplevelsen av utmattningen som uppstår vid andnöd som en känsla av total 
kroppsutmattning, vilket ger kalla händer och fötter. Känslan av utmattning upplevdes 
alltid vara närvarande. Vid fysisk aktivitet som gav andnöd märktes tröttheten 
tydligare. Utmattning i kombination med andnöd kändes svårhanterad 

Sociala och personliga förändringar  
Flertalet personer med KOL upplevde att sjukdomen påverkat det sociala livet (Sossai 
et al., 2011). Gabriel et al. (2014) nämner att personer med KOL upplevde att 
sjukdomen hade påverkan på relationer. Relationer påverkades då det upplevdes som 
att ingen förstod vad personer med KOL upplevde (Ellison, Gask, Bakerly & Roberts, 
2012; Gabriel et al. 2014). Gabriel et al. (2014) och Cooney et al. (2013) 
uppmärksammar att personer med KOL upplevde att symtom som andnöd och trötthet 
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påverkar familjelivet negativt, då familjeaktiviteter blev inskränkta för att personen 
med KOL inte orkade eller vågade. Gabriel et al. (2014) och Ellison et al. (2012) 
nämner att personer med KOL upplevde att familjemedlemmar var en källa till stöd, 
både emotionellt och fysiskt samt ansvarade för deras behov. En del personer med 
KOL kunde uppleva att familjemedlemmar var allt för fokuserade på deras sjukdom 
och hälsobehov, gav upphov till en känsla av överbeskydd (Gabriel et al., 2014). 
Känslan av överbeskydd kunde uppfattas som irriterande och exkluderande (Berger, 
Kapella & Larson, 2011; Gabriel et al., 2014).  

Avsar och Kasikci (2010) betonar att personer med KOL upplevde att de var tvungna 
att anpassa sina sociala liv, då de inte klarade att vara på platser med mycket folk på 
grund av hosta och andnöd. Gabriel et al. (2014) förklarar att inskränkningarna ledde 
till att personer med KOL kände sig begränsade till sina hem. Begränsningarna gav 
ofta upphov till känslor av nedstämdhet och ensamhet. På grund av begränsningarna 
så upplevde personerna med KOL att deras livsstil förändrats (Avsar & Kasikci, 
2010). Resor som förut var spontana kunde inte längre genomföras då personen med 
KOL var ständigt rädd för att bli försämrad under resan (Cooney et al., 2013; 
Lindqvist & Hallberg, 2010). Känslan av att ständigt påminnas om sjukdomen 
resulterade i att livet kändes begränsat eller förlorat, detta gav upphov till en känsla av 
hjälplöshet (Lindqvist & Hallberg, 2010; Avsar & Kasikci, 2010; Sheridan et al, 
2011). Personer med KOL upplevde enligt Cooney et al. (2013) sig nu långsammare 
än innan sjukdomen, detta för att hålla andnöden borta. Ellison et al. (2012) och 
Sossai et al. (2011) belyser att förändringarna i vardagen leder till emotionella 
reaktioner. Flertalet personer med KOL upplevde att sjukdomens symtom var 
pinsamma och att de blev stoppade från att göra saker som de tyckte om. Detta ledde 
till frustration. Att engagera sig socialt upplevdes tröttande för personer med KOL 
(Sossai et al., 2011; Stridsman, 2014). Personer med KOL upplevde att utmattning 
hindrar dem i vardagen då den ständiga tröttheten, trots god sömn, ledder till en 
känsla av att vilja sova istället för att vara med familj och vänner (Stridsman et al., 
2014). Detta leder i sin tur till skuldkänslor gentemot personerna runt omkring då de 
inte orkar umgås. Lohne et al. (2010) förklarar att personer med KOL upplevde 
symtom som trötthet sömnsvårigheter, depression, oro, ensamhet och känslan av 
förtvivlan tog deras energi.  

Gabriel et al. (2014) belyser att svårigheter med att acceptera sjukdomen kan leda till 
en känsla av förlorande av identitet för visa personer med KOL. Identitetsförlusten 
var kopplad till känslor av kraftlöshet och svårigheter till att identifiera sin roll i 
familjen. De klarade inte av att göra saker som förut vilket upplevdes som en förlust 
(Avsar & Kasikci., 2010; Ek et al., 2010; Gabriel et al., 2014). Lindqvist och Hallberg 
(2010) beskriver att känslan av förvirring kunde uppstå när rollerna i familjen blev 
förändrade. Ellison et al. (2012) berör detta genom att förklara att många deltagare i 
deras studie upplevde att de förlorat känslan av den personen de var innan sjukdomen. 
Känslan av förlust berodde på förändring av förmågor, självständighet och upplevdes 
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speciellt i samvaro med andra människor. Gabriel et al. (2014) framhåller att personer 
med KOL oroade sig för hur familjemedlemmar skulle känna inför personens förlust. 
När personerna med KOL upplevde att de behövde hjälp med dagliga aktiviteter eller 
att de var beroende av andra människor, så ökade känslan av hopplöshet och 
kraftlöshet (Sossai et al., 2011). Personer med KOL som blir beroende av andras hjälp 
i det dagliga livet, upplevde det som en börda och en känsla av skam uppkom (Avsar 
& Kasikci, 2010; Berger et al., 2011; Ellison et al., 2012; Lindqvist & Hallberg, 
2010). Denna börda ökade i takt med att det dagliga familjelivet ändrades och 
sjukdomen påverkade alla omkring personen med KOL (Lindqvist & Hallberg, 2010). 
Känslan av att vara en börda och fysiska begränsningar kunde leda till att känslan av 
eget värde sänktes (Berger et al., 2011). Ellison et al. (2012) belyser att personer med 
KOL som fick hjälp av sina anhöriga upplevde en känsla av skuld gentemot de 
anhöriga. Personer med KOL kunde uppleva en rädsla för att bli en börda och kunde 
då isolera sig för att komma undan detta (Ellison et al., 2012). Sossai et al. (2011) 
betonar att känslan av förlorad självständighet var kopplad till dåligt emotionellt 
välbefinnandet hos personen med KOL.  

Ek et al. (2010) belyser att en del personer som levde ensamma med KOL upplevde 
att det kändes skönt att bo ensam, då de inte behövde tänka på någon annan. Vid 
energibrist upplevdes dock en känsla av saknad av en hjälpande hand. Att få hjälp av 
personer utifrån som vårdpersonal upplevdes ge oro speciellt vid intimhygien. Ek et 
al. (2010) beskriver att personer med KOL upplevde livet som en balans mellan att ha 
kontroll över livet på egen hand och att behöva hjälp av andra personer.  När personer 
med KOL fick stöttning av vårdpersonal som visste personens rutiner samt förstod 
dessa, upplevdes livet som lätt och bekvämt.  Om personalen däremot var stressad vid 
stöttning upplevdes andnöden att öka. 

Anpassning av livet 
Enligt Jorgensen et al. (2012)  har personer med KOL olika tillvägagångsätt som gör 
att de klarar av att leva med sjukdomen. Gabriel et al. (2014) beskriver hur personer 
med KOL gjorde för att orka leva med sjukdomen. Ett sätt att handla som personerna 
med KOL upplevde underlätta var sökandet efter ny mening med livet (Gabriel et al., 
2014; Lindquist & Hallberg, 2010). Personer med KOL upplevde att de kunde leva 
med sjukdomen om de skapade sig en ny identitet till den livsstil som uppkommit i 
samband med sjukdomen (Lindqvist & Hallberg, 2010). Personer med KOL beskrev 
ett ständigt sökande efter information i hopp om att hitta förklaringar till sjukdomen, 
exempelvis ärftlighet eller påverkan av arbete (Berger, 2011; Cooney, 2013; Gabriel et 
al., 2014; Halding, Heggdal & Wahl, 2010). Personer med KOL upplevde även att det 
bästa tillvägagångssätt för att leva med KOL var att ha en hälsosam livsstil med 
regelbunden fysisk aktivitet för att undvika förvärring av sjukdomen samt för att hålla 
tröttheten borta (Gabriel et al., 2014; Stridsman et al., 2014). Personer med KOL som 
erkände sjukdomen och försökte jobba med den upplevde att de kunde fortsätta livet 
trots sjukdomen (Lindqvist & Hallberg, 2010). Detta behövde inte betyda att de fullt 
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ut accepterat sjukdomen men de hade lärt sig att leva med den. Insikt om att 
strukturen i livet behövde förändras i takt med den sjuka kroppens behov upplevdes, 
som en del i att klara av att leva med sjukdomen. Personer med KOL försökte 
upprätthålla ett normalt liv då de inte ville bli offer för sjukdomen. Istället försökte de 
inse att sjukdomen är en del av dem men de är inte sjukdomen (Lindqvist & Hallberg, 
2010). Det upplevdes som ett måste att lyssna på kroppen för att orka saker som 
tidigare inte hade krävt reflektion. Personer med KOL upplevde att de behövde 
hushålla med sin energi genom planering för att klara av vardagen (Jorgensen et al., 
2012; Stridsman et al., 2014). Willgoss et al. (2012) nämner att personer med KOL 
upplevde för att få kontroll över livet behövdes känslor av panik hållas borta, 
planering underlättade detta.  

Personer med KOL i senare stadier försökte se framåt och att inte tänka på döden 
genom att fokusera på annan information om sjukdomen (Ek et al., 2010). Ellison et 
al. (2012) vidhåller att personer med KOL upplevde att det var lättare att leva med 
sjukdomen om de försökte vara positiva de bestämde sig då för att klara av 
sjukdomen. Stridman et al. (2014) beskriver att personer med KOL försökte fokusera 
på saker som de kunde göra för att klara vardagen. Aktiviteter som inte var fysiska 
upplevdes som positiva då det höll borta tröttheten och inte gav andnöd. Willgoss et 
al. (2012) förklarar att personer med KOL upplever att minskningen av aktiviteter var 
det största hindret för att leva ett vanligt liv, men de kände det nödvändigt för att 
undvika andnöd. Willgoss et al. (2012) förklarar att personer med KOL upplevde det 
som en kamp att undvika oro och panik, för att få kontroll över livet. Panik ledde till 
känslor av sårbarhet, hjälplöshet och förlorad kroppskontroll.  

Livet med en självförvållad sjukdom 
Personer med KOL upplevde att stigma oftast uppstod vid möten med personer de 
inte kände. Familj och nära vänner upplevdes dock inte stigmatisera sjukdomen 
(Berger et al., 2011). Skuld och KOL visar sig vara sammanhängande då personer 
med KOL upplevde skuld då sjukdomen oftast utvecklats på grund av självförvållat 
beteenden (Berger et al., 2011; Cooney et al., 2013; Lindqvist och Hallberg, 2010; 
Stridsman et al., 2014). 

Enligt Halding et al. (2010) känner sig personer med en KOL-diagnos inte längre sig 
som medlemmar i de friskas värld.  De upplevde även att de inte fått de stöd i sin 
sociala grupp som de önskat. Istället kände de sig oftast nedvärderade av samhället då 
diagnosen KOL anses vara självförvållad på grund av rökning eller arbete. Lindqvist 
och Hallberg (2010) och Ellison et al. (2012) styrker detta då personer med KOL 
upplevde att de inte hade rätt att klaga på sjukdomen. Halding et al. (2010) samt 
Cooney et al. (2013) nämner att personer med KOL upplevde negativa känslor och 
kände ett behov av att dölja sjukdomen eller ursäkta den. Personerna kände sig inte 
som hemma i sitt eget liv längre, många valde då att isolera sig för att upprätt hålla 
deras värdighet eller inte berätta om sjukdomen. Halding et al. (2010) menar att 
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personer med KOL kände frustration gentemot samhällets ensidiga syn på sjukdomen 
som självförvållad. Fokusering på rökning i vardagliga samtal gav upphov till 
negativa känslor hos personer med KOL.  

Lindqvist och Hallberg (2010) och Berger et al. (2011) samt Sheridan et al. (2011) 
beskriver att personer med KOL inte alltid upplevde förståelse och sympati, de möttes 
av negativ attityd från vårdpersonal. Personerna med KOL upplevde detta speciellt 
om de inte lyckats sluta röka. De upplevde även att vårdpersonalen tyckte att 
sjukdomen var självförvållad. Ellison et al. (2012) belyser att personer med KOL kan 
uppleva skuldkänslor och förtvivlan inför sjukdomen. Detta leder till att personer med 
KOL inte alltid söker hjälp. Personer med KOL kände enligt Halding et al. (2010) och 
Berger et al. (2011) att möten utan sympati från vårdpersonal gav upphov till känslor 
av misstro och skuld. Personer med KOL upplevde ilska mot hälsomyndigheters 
kampanjer då de kände sig utnyttjade för hälsopromotions skull. Bilder på KOL-
drabbade används i avskräckande syfte (Halding et al., 2010). Detta upplevdes 
orättvist samt som ett straff för deras tidigare rökning. 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Metoden som användes var en litteraturstudie med en systematisk sökning. En styrka i 
litteraturstudier kan vara att en stor mängd forskning kan sammanställas. Detta leder 
till att olika personers upplevelse kan redovisas. Eftersom upplevelser är subjektiva 
behövs en stor mängd data för att hitta mönster i upplevelser. Svagheter i 
litteraturstudier är att ett vinklat urval kan uppkomma med sökord samt att det finns 
en risk för databortfall vid översikter. I denna litteraturstudie användes breda sökord 
för att inte vinkla sökningarna. Detta kan ses som en styrka då relevanta artiklar inte 
missas. Under datainsamlingsarbetet upptäcktes att fritextord behövdes i sökningarna 
för att få sökningarna tillräckligt breda. Genom att använda sökord i fritext så kunde 
vi bredda sökningen relaterat till syftet. Booleska operatorer som AND användes för 
att specialisera sökningen men utan att göra den för smal. Vid användning av 
Booleska operatorer blir sökningen mer noggrann (Karlsson, 2012). Detta kan då 
anses styrka resultatet. Först gjordes sökningar med sökord enbart i fritext eftersom 
det till en början upplevdes som att Indexord gjorde sökningarna för medicinska. 
Genom fritextsökningarna hittades 14 av resultatartiklarna. Nya sökningar gjordes 
med Indexord för att göra sökningarna mer systematiska och pålitliga. Indexord 
användes i de nya sökningarna för att undvika referenser som är mindre relevanta och 
för att få med artiklar som eventuellt tidigare missats då indexord fångar upp olika 
nyanser av uttryck (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Som Willman et al. (2011) 
nämner gjordes sökningar i olika databaser för att undvika snedrivet urval. Även olika 
sökord användes för att täcka in så mycket som möjligt. Dubbletter av artiklarna 
hittades vilket styrker att sökorden var relevanta till syftet. 
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De sökord som står med i sökordsöversikten testades på alla tre databaserna.  
Pulmonary disease chronic obstructive användes vid alla sökningar vilket kan ses som 
en styrka då relevanta artiklar framkom. Inklusions- och exklusionskriterier användes 
för att påträffa relevanta vetenskapliga artiklar. En artikel beställdes som påträffats i 
sökningarna då den inte fanns på internet. Beställningen gjordes då artikelns titel och 
abstrakt ansågs vara relevant. Genom att beställa artikeln missades på så vis ingen 
viktig data. Artikeln användes som resultatartikel. Artiklarna som hittades gav ett brett 
perspektiv då de kom ifrån flera olika länder. Det breda perspektivet antogs då den 
senaste forskningen skulle inkluderas. Resultatet kan överföras till Sverige då 
personer utomlands upplevelser kan vara det samma som personer i Sveriges.  

Artiklarna lästes igenom gemensamt efter en första individuell läsning och 
diskuterades tillsammans vilket kan ses som en styrka då olika synvinklar och tankar 
på så sätt kom fram och diskuterades. De understrukna delarna översattes till svenska, 
det kan ses som en styrka då detta ger en överblick men även en svaghet då 
möjligheten till tolknings fel finns. Då båda de studenter som genomfört denna 
litteraturstudie godkände tolkningen undveks dock troligen tolknings fel. Att 
artiklarna håller hög eller medelhög vetenskaplig kvalité styrks med 
kvalitetsbedömningen som gjordes med Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall. 
13 artiklar hade vetenskaplig grad ett och två av artiklarna hade vetenskaplig grad två. 
Artiklarna med vetenskaplig grad två var på gränsen för att vara av vetenskaplig grad 
ett. Artiklarna valdes att ta med i resultatet då deras innehåll var relevant och brett, 
samt kompletterande de andra artiklarna i resultatet. I flertalet av resultatartiklarna 
nämndes hur många kvinnor samt män som deltog, detta kan ses som en styrka. 
Genusperspektivet, skillnader mellan män och kvinnor togs dock inte upp vilket kan 
ses som en svaghet. I 11 av resultatartiklarna redovisades inte studiernas bortfall. Att 
bortfallet ej redovisas kan ifrågasättas, då påverkan på resultatet inte blir synligt. 
Eftersom denna litteraturstudie inriktar sig på upplevelser så är bortfallets betydelse 
osäkert, då alla människor upplever olika.  Av artiklar var 14 kvalitativa vilket är en 
styrka då upplevelser är subjektiva och beskrivs bäst genom kvalitativ forskning.  

De upplevelser som redovisas i resultatet är till största del från personer med KOL i 
stadie två till fyra. Detta eftersom de flesta resultatartiklar enbart hade genomfört 
studier på personer med KOL i stadie två till fyra. Artiklar med studier gjorda på 
personer med KOL i stadie ett inkluderades i denna litteraturstudie då upplevelsen av 
alla stadier av KOL ville belysas. I litteraturstudiens resultat är alla grader av KOL 
samt upplevelserna inkluderade trots de olika graderna.  

Resultatdiskussion 
I samtliga resultatartiklar upplevs andnöd som det mest påverkande symtomet av 
sjukdomen KOL. Andnöden inverkar på varje livsaspekt samt begränsar livet (Avsar 
& Kasikci, 2010; Sheridan et al., 2011; Stridsman et al., 2014; Jorgensen et al., 2012). 
I resultatet av litteraturstudien förklarar personer med KOL att andnöd upplevs som 
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en orsak till oro, samtidigt som oro och ångest upplevs som en orsak till andnöd 
(Willgoss et al., 2012).  Oro och ångest kan beskrivas som emotionellt lidande 
(Brulde, 2007). Sambandet mellan det fysiska symtomet (andnöd) och det psykiska 
symtomet (oro) kan beskrivas som en ond cirkel där symtomen påverkar varandra. 
Uppkomsten av andnöd leder till oro vilket i sin tur leder till andnöd. Styrker detta gör 
Nicholson och Anderson (2010) som nämner att personer med KOLs förmåga att 
hantera andnöd påverkas av psykiska faktorer så som oro och ångest. Andnöden 
påverkar personen psykiskt och kan ge upplevelsen av panik, vilket ger ångest. En 
tanke är att med kunskap om ”cirkeleffekten” kan sjuksköterskan agera för att bryta 
cirkeln. Det är nödvändigt för sjuksköterskan med samtal, då personen kan beskriva 
vad som underlättar andnöden så att relevant hjälp kan ges. Lika viktigt är det att 
behandla oro som att behandla andnöd. Oro kan lindras genom att finnas där för 
personen, att samtala om vad det är som oroar så att en känsla av förtroende kan 
skapas för varandra. Även smärta i relation till andnöd beskrivs som en cirkelrörelse 
(Lohne et al, 2010). En reflektion kan då vara att genom att behandla båda symtomen, 
så kan cirkel brytas på samma vis som vid andnöd och ångest. När personer drabbas 
av andnöd och upplever oro har personen ett behov av att lita på sjuksköterskan. 
Sjuksköterskan behöver ta tillvara på personens behov av att lita på hen så att oro kan 
lindras. Sjuksköterskan har enligt Gullick och Stainton (2007) möjlighet att se bortom 
objektiviteten av sjukdomen genom att lyssna när personen talar om sin oro, då denna 
upplevelse är subjektiv. Informationsutbyte kan då ske som skapar en vårdande 
relation mellan sjuksköterska och personen med KOL. Detta styrks av Bergbom och 
Nilsson (2000) som nämner att om sjuksköterskan tar personen på allvar skapas en 
vårdande relation. Bergbom och Nilsson (2000) förklarar även att den huvudsakliga 
omvårdnadsåtgärden vid andnöd ska vara att lindra lidande. För att underlätta 
andningen behöver sjuksköterskan kunskap om sjukdomen och vilja underlätta för 
patienten. Sjuksköterskan ska inte lämna personen då andnöden kan förvärras av ökad 
oro. Almås et al. (2011) förklarar att då andningsmönster ”smittar” kan sjuksköterskan 
underlätta andnöd om hen själv andas lugnt, djupt och avslappnat. Vid andnöd är även 
direkt kroppskontakt lugnande, sjuksköterskan kan minska ångest och oro genom att 
vara fysiskt nära. Beröring kan avleda plågsamma symtom (Kristoffersen & Berievne, 
2005). Närhet (fysisk beröring) bekräftar även människan och personens känslor, 
detta minskar lidande. Personens integritet och värdighet kan enligt Bergbom och 
Nilsson (2000) upprätthållas om sjuksköterskan visar att hen tar personens 
andningsbesvär på allvar. Sjuksköterskan kan med delaktighet minska besvären och 
på sikt även minska personens oro. Delaktigheten kan till exempel bestå av att lära 
personer hur de ska andas i inhalator genom att sjuksköterskan andas samtidigt som 
personen med KOL. När personen med KOL upplever att hen kan få kontroll över 
andnöden så ökar känslan av tryggheten (Bergbom & Nilsson, 2000). Det upplevs 
som en trygghet att ha sjuksköterskan tillgänglig, att veta att hen finns där när det 
behövs. Sjuksköterskan kan skapa en känsla av tillgänglighet genom att uttrycka 
förståelse och omtanke (Kristoffersen & Berievne, 2005). Personen med KOL 
upplever då att hjälp kan fås när det behövs. Upplevelsen av tillgänglighet minskar 
lidande.   
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Andnöd resulterade i begränsningar vilket gav upphov till känslor av förlust och 
frustration. Litteraturstudien visar på att känslan av förlust var en central känsla som 
personer med KOL upplever. Förlusten var kopplad till kropp och identitet, då fysiska 
och sociala aktiviteter blev inskränkta av sjukdomen (Avsar & Kasikci, 2010; Ellison 
et al., 2012; Gabriel et al., 2014; Lindqvist & Hallberg, 2010; Sossai et al., 2011). 
Känslan av förlust och instängdhet i den sjuka kroppen ger även känslor av frustration 
(Barnett, 2005). Gullick och Stainton (2007) styrker att personer med KOL upplever 
känslor av förlust och frustration. En tanke är för att förstå upplevelsen av att leva 
med KOL måste sjuksköterskan förstå upplevelsen av förlusterna och 
begränsningarna som sjukdomen leder till. Personer med KOL använder sig av olika 
tillvägagångssätt för att minska upplevelsen av förlust som bygger på att 
medvetandegöra vad kroppen klarar av i nuet. (Gullick & Stainton, 2007). Genom att 
göra detta kan möjligheter ses framför begränsningar. Sjuksköterskan ska stärka 
personer med andningsbesvärs strategier för att fortsätt livet (Almås et al., 2011). 
Strategierna kan stärkas genom information och undervisning om sjukdomen och 
behandlingen. Personer med KOL behöver lära sig att känna igen tidiga tecken på 
försämring och vilka åtgärder som då krävs. För att kunna leva ett socialt liv behöver 
personen med KOL kunna hantera ångesten över att få andnöd. En reflektion är att 
sjuksköterskan ska öppna upp för de möjligheter personen har framför de 
begränsningar som uppkommit. Att främja personens sociala liv och ge stöd kan 
motverka isolering och ensamhet. Att kunna bibehålla socialt liv ger ökat 
välbefinnande.  Socialstyrelsen (2005) och Jensen et al. (2013) menar att 
personcentrerad vård bör ges till personer med KOL för att personens behov ska 
uppfyllas. Socialstyrelsen (2009) nämner att patientens syn på vården bör lyftas fram 
mer, då det idag inte tydliggörs tillräckligt. En reflektion är att det är av vikt att som 
sjuksköterska se den vård som varje individ behöver. Vården ska enligt 
Socialstyrelsen (2009) planeras utifrån patientens behov.  

Resultatet visar att vid kronisk sjukdom upplever personer att sjukdomen tar över 
livet. För att känna välbefinnande behövs därför en ny mening med livet (Öhman, 
Söderberg & Lundman, 2003). De upplevdes som meningsfullt att kunna delta i 
vardagen genom planering trots de fysiska begränsningarna (Barnett, 2005). Social 
samvaro med familjen upplevdes som en källa till stöd (Ellison et al., 2012; Gabriel et 
al., 2014). Ek och Ternestedt (2008) styrker att sociala interaktioner med speciellt 
familjen är viktiga för personer med KOL. Sociala interaktioner upplevs vara 
meningsfullt och upplevelsen av mening är något som är i ständig förändring samt 
skiljer sig från person till person (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). För att finna 
mening behövs hopp, vilket kan handla om att nå en behaglig inre ro även om 
sjukdomen inte går att bota (Duggleby et al., 2012). Sjuksköterskan har en uppgift i 
att få personen med KOL att hålla fast vid hoppet för att hitta mening då hoppet är en 
drivande kraft i livet (Kristoffersen & Breievne, 2005). En reflektion är att om 
sjuksköterskan förstår personens ändrade behov av mening så underlättar detta 
personens sökande efter hopp. Sjuksköterskans förmåga till insikt och lyhördhet om 
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personens ändrade livssituation är ett måste samt att se hela människans kropp, själ 
och ande. För att personen ska kunna må bra i helheten behövs en mening då detta 
lindrar lidandet. För att personer ska uppleva välbefinnande behöver de uppleva en 
känsla av sammanhang, KASAM. KASAM består av tre delar: begriplighet; 
hanterbarhet och meningsfullhet. Person måste kunna förstå sin situation den behöver 
vara begriplig, personen måste ha det resurser som krävs för att hantera situationen 
och personen behöver finna en meningsfullhet i en eländig livssituation (Antonovsky, 
2005). 

Det framgick i resultatet att personer med KOL upplevde att de var deprimerade 
(Cooney et al., 2013; Lohne et al., 2010; Sossai at al., 2011). Engström och Tunsäter 
(2006) skriver emellertid att det inte finns tillräcklig forskning som bevisar att 
personer med KOL drabbas av depression i större utsträckning än friska personer. 
Bevis på att personer med KOL oftare drabbas av depression och ångest än friska 
individer ges av Karakurt och Unsal (2013) och Maurer, Rebbapragada, Borson, 
Goldstein, Kunik, Yohannes och Hanania (2008). Att ångest är en känsla som upplevs 
av personer med KOL belystes i resultatet samt att ångest uppkommer speciellt i 
relation till andnöd (Avsar & Kasikci, 2010; Jorgensen et al., 2012). Den sociala 
isolering som sjukdomen ger upplevdes även ge upphov till känslor av oro och ångest 
(Sossai et at., 2011). En reflektion kan vara att sjuksköterskan kan genom att förstå 
personer med KOLs upplevelser av ångest, oro och depression, ge stöd och hjälp som 
kan lindra det.  Maurer et al. (2008) förklarar att depression och ångest vid KOL ofta 
blir underbehandlad eller obehandlad. Sjuksköterskan ska ta ansvar för att 
uppmärksamma psykisk ohälsa i samband med KOL (Maurer et al., 2008). Genom att 
arbeta förebyggande för psykisk ohälsa så kan lidande lindras. Almås et al. (2011) 
beskriver förebyggande av ångest är nästintill lika viktigt som att behandla 
andningsbesvär då de är nära förknippat med varandra. Sjuksköterskor som ger tid får 
i gengäld en person som känner sig sedd, vilket leder till att personen upplever 
välmående genom ökad självkänsla (Hayle, Coventry, Gomm & Caress, 2013). Även 
en känsla av lindrat lidande uppkommer då. Det är för en person med KOL viktigt att 
veta att sjuksköterskan bryr sig då det är lika plågsamt att tro att ingen bryr sig som att 
faktiskt veta att ingen bryr sig (Brülde, 2007). Flertalet personer med KOL upplevde 
trots sjukdomen att de levde ett relativt gott liv (Barnett, 2005). Resultatet visar att, 
för att uppleva livet som gott trots sjukdomen, så användes olika strategier. 
(Jorgensen, et al., 2012). En tanke är att genom ökat välmående och självkänslan kan 
personen hitta egna strategier som underlättar livet med sjukdomen. Detta i sig kan 
minska risken för ångest och depression. En reflektion är att ge information om de 
psykiska symtom som sjukdomen leder till, är av lika stor vikt som att ge information 
om de fysiska symtomen. Sjukvårdspersonal måste tillhandahålla tillräcklig 
information om sjukdomen så att personer med KOL kan få insikt i sjukdomen. 
Personer med KOL upplever att de behöver information av hälso- och 
sjukvårdspersonal gällande sjukdomen och dess följder (Gysels & Higginson, 2008; 
Lowey et al., 2013). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska sjuksköterskan 
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ge lämplig, tillräcklig och korrekt information som grund till samtycke för vård och 
behandling. En reflektion kan vara att genom information om sjukdomen kan 
personer med KOL få det som behövs för att uppleva begriplighet och hanterbarhet. 
Dessa två delar är av betydelse för att uppleva KASAM, vilket ger ökat välbefinnande 
(Antonovsky, 2005).  

Resultatartiklarna visar att personer med KOL upplevde skam och skuld då de 
upplevde sjukdomen som självförvållad och då de upplevde att även samhället ansåg 
det (Berger el al., 2011; Cooney et al., 2013; Lindqvist & Hallberg, 2010; Stridsman 
et al., 2011). I litteraturstudiens resultat framkommer det att personer med KOL även 
upplever att de inte alltid fick ett bra bemötande av vårdpersonal. De upplevde att 
vårdpersonal bemötte dem med negativ inställning då de upplevdes tycka att 
sjukdomen var självförvållad, vilket gav känslor av skam och skuld (Berger et al., 
2011; Halding et al., 2010). Att personer med KOL känner skuld då de vållat 
sjukdomen själva med rökning styrks av Elofsson och Öhlén (2004). Sjuksköterskan 
och vårdpersonalens bemötande påverkar personer med KOLs känsla av att bli tagen 
på allvar samt känslan av trygghet (Kvangarsnes, Torheim, Hole & Öhlund, 2013). 
Sjuksköterskan behöver vara i nuet då detta leder till mellanmänskliga relationer 
vilket i sin tur gör att hierarkin mellan sjuksköterska och patient försvinner (Gustin & 
Wagner, 2013). Genom att sjuksköterskan skapar gemenskap i mötet balanseras 
makten i relationen och detta skapar tillit, enligt Svensk sjuksköterskeförening (2010). 
En tanke kan vara att sjuksköterskan ska se till att personen inte upplever skuld 
genom att vara öppen i sinnet och inte vara dömande vid samtal. Att ständigt vara 
medveten om hur yttrande och kroppsspråket kan uppfattas av en annan person är av 
vikt vid då det finns en risk för misstolkning, vilket i sin tur kan leda till känslor av 
skam och skuld hos personen med KOL. Enligt Almås et al. (2011) så lyser 
sjuksköterskans inställning gentemot rökning igenom och sjuksköterskan bör därför 
reda ut detta hos sig själv innan hen bemöter personer med KOL. Trots dagens 
kunskap om bemötande och nationella riktlinjer så kan det fastställas att inte alla 
personer i vården bemöts på ett bra sätt. Socialstyrelsen (2009) lägger fram att mellan 
2000-2007 så hade anmälningar om bemötande, kommunikation och information 
ökat. En reflektion kan då vara att vården behöver lägga ytterligare fokus på att ge 
alla ett likvärdigt och bra bemötande. För att kunna acceptera andra behöver 
sjuksköterskan acceptera andras syn på livet (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 
Sjuksköterska ska enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) uppvisa professionella 
värden så som respektfullhet och lyhördhet gentemot patienten. Kristofferson och 
Breievne (2005) betonar att sjuksköterskan ska bemöta alla personer med respekt. 
Sjuksköterskan ska se alla människors lika värde oberoende av samhällets värderingar 
samt ge lika vård till personer oavsett personlig status (Kristoffersen & Breievne, 
2005; Svensk sjuksköterskeförening, 2010).   
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Konklusion  
Resultatet av litteraturstudien visade att personer med KOL upplevde att symtomet 
andnöd, samt medföljande känslor av oro och ångest, påverkade alla delar av livet. 
Likheter i upplevelser för personer med KOL kunde finnas i de känslor som uppkom 
av sjukdomen. Begränsningar gav upphov till känslor av förlust och frustration. 
Begränsningarna gjorde att det sociala livet och personligheten upplevdes utsättas för 
stora förändringar. Skuld och skam upplevdes då samhället hade en negativ 
inställning till sjukdomen. Samhällets inställning till sjukdomen resulterade i att de 
drabbade valde att isolera sig, för att dölja symtomen av sjukdomen. Personer med 
KOL upplevde även att hälso- och sjukvården inte alltid bemötte dem positivt. Mötet 
med hälso- och sjukvården hade påverkan på känslan av skam och skuld. 
Sjuksköterskan kan lindra det lidandet som personer med KOL upplever med hjälp av 
god omvårdnad och ett gott bemötande. För att kunna leva med sjukdomen användes 
olika tillvägagångssätt. En likhet i tillvägagångssätten som framkom var att, en ny 
mening med livet behövdes för att kunna leva vidare.  

Implikation  
Hälso- och sjukvårdspersonal har en stor del i hur personer med KOL upplever sin 
sjukdom.  För att bemöta personer med KOL på bästa möjliga sätt behövs kunskap i 
vården om känslorna som de kan uppleva. Mötet med hälso- och sjukvårdspersonal 
kan lindra lidande eller öka känslor av skam och skuld. En rekommendation är då att 
forska mer om hur personer med KOL upplever att de vill bli bemötta. 
Grundutbildningen för sjuksköterskor innehåller ingen diskussion om hur bemötande 
av personer med sjukdomar som kan anses vara självförvållade ska genomföras. Inte 
heller sker undervisning om upplevelse av att leva med en sjukdom som påverkar 
andningen. Det finns därför ett behov av att belysa upplevelsen av KOL samt de 
relevanta omvårdnadsåtgärder som behöver ges vid sjukdomen. Hälso- och 
sjukvården behöver vara personcentrerad för personer med KOL så att de behov som 
finns tillgodoses.  
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Sökordsöversikt 
 

 Sökord 
Cinahl Subject 
Heading list PyshInfo PubMed MESH-term 

SveMed+ 

MESH-term 

Kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom. 

MM Pulomary 
disease, Chronic 
obstructvie 

Pulomary disease, 
Chronic obstructive. 

(SU.EXACT) 

 

Pulmonary diease, 
Chronic obstructvie 

 

Pulmonary disease, 
chronic obstructive 
(MeSh) 

Livsupplevelse 

MH Life 
experiences. 

 

Life experiences, 
(SU. EXACT) 

 

Life experiences 
(fritext) 

 

Life experiences 

(fritext) 

Känslor 
Feelings (fritext) 

MM Emotions  

Emotions 
(SU.EXACT) 

Emotions (MeSh) 
 

Emotions (MeSh) 

Upplevelse Experience (fritext) 
Experience 
(SU.EXACT) 

Experience (fritext) 
Experience (fritext) 

 

Leva  
Living (fritext) Living (fritext) Living (fritext) 

Living (fritext) 

Livkvalité  MM Quality of life 
Quality of life 
(SU.EXACT) 

Quality of life 
(MeSh) 

Quality of life 

(MeSh) 

Mental Hälsa MH Mental health  
Mental health 
SU.EXACT) 

Mental Health 
(MeSh) 

Mental Health  
(MeSh) 

Omvårdnad Nursing (fritext) 
Nursing 
(SU.EXACT) 

Nursing (MeSh) 
Nursing (MeSh) 

Uttryckta 
känslor  

Expressed emotions 
(fritext) 

Expressed emotions 

(SU.EXACT) 

Expressed emotions 
(MeSh) 

Expressed emotions 
(fritext) 
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Sökhistorik 

*Redan lästa abstrakt 

 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2014-10-29 CINAHL 

(MM ”Pulmonary disease, chronic 
obstructive”) AND (MH ”Life 
experiences”) Limits: 2009- 2014, 
peer- review 16 10 8 6 

2014-10-27 CINAHL 

(MM ”Pulmonary disease, chronic 
obstructive”) AND feelings* 
Limits: 2009- 2014, peer- review 6 3 3 1 

2014-10-29 CINAHL 

(MM ”Pulmonary disease, chronic 
obstructive”) AND experience* 
Limits: 2009- 2014, peer-  review 
 158 25 (6*) 14 4 

2014-10-29 CINAHL 

(MM ”Pulmonary disease, chronic 
obstructive”) AND living* 
Limits: 2009-2014, peer- review 
 151 50 (20*) 5 1 

 
2014-10-29 CINAHL 

(MM ”Pulmonary disease, chronic 
obstructive”) AND (MM ”Quality 
of life”) 
Limits: 2009-2014, peer- review 
 96 20 (4*) 5 1 

2014-10-29 PsycInfo 

SU.EXACT (”Pulmonary disease, 
chronic obstructive)” AND 
SU.EXACT (”Mental Health”) 
Limits: 2009-2014, peer- review 
 6 3  1 1 

 
 
2014-10-29 
 
 
 PubMed 

”Pulmonary Disease, Chronic 
Obstructive/psycology” [Mesh] 
AND ”experience” 
Limits: 2009-2014, abstract 
 54 15 (4*) 4 1 

  Totalt: 487 
126  
(34*) 40 15 



BILAGA C  

II 

Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens 
Avsar, G., & Kasikci, M. (2010). Living with chronic obstructive pulmonary 
disease: a qualitative study. Australian Journal of Advanced Nursing, 28(2).  

Land  

Databas 

Turkiet.  

Cinahl.  

Syfte 
Syftet var att undersöka hur personer med KOL upplever hur det är att leva med 
sjukdomen och hur sjukdomen påverkar livet.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk design.  

14 deltagare. Inklusionskriterier: Haft diagnosen KOL i minst ett år. Tre 
deltagare var i det milda stadiet av KOL, sju i det måttliga stadiet, tre i det 
allvarliga stadiet och en i det svåra stadiet. Tre kvinnor och 11 män deltog i 
studien.  

Datainsamling gjordes med semi-strukturerade intervjuer. Varje intervju varade 
mellan 20-40 minuter. Varje intervju blev inspelad.  

Dataanalysen gjordes med Colaizzi´s sju stegs metod. Analysen leder till att 
teman uppstår.  

Redovisas ej.  

Slutsats 

Tre teman hittades, symtom kontroll som deltagarna upplevde, 
funktionsnedsättningar som deltagarna upplevde och emotionellt trauma som 
deltagarna upplevde.  

Andnöd var identifierat som symtomet på sjukdomen som upplevdes jobbigast, 
det gav panik och ångestkänslor. Deltagarna kände även att de förlorat socialt 
liv vilket gav upphov till en känsla av frustration.  Upplevelsen av att ha förlorat 
socialt liv lede i sin tur till känslan av att förlorat sin roll och detta gav 
emotionellt trauma. För personer med KOL integreras fysiska faktorer med 
psykiska faktorer.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad 2. 77 %.  
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III 

Artikel 2 

Referens 
Berger, E. B., Kapella, C. M., & Larson, L. J. (2011). The experience of Stigma in 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Western Journal of Nursing Research, 
33(7), 916-932. Doi: 10.1177/0193945910384602 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva personer med KOLs upplevelser och 
uppfattningar av stigma och social isolation. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod.  

En beskrivande kvalitativ design användes.  

18 deltagare som valdes utifrån deras erfarenheter av att leva med KOL och deras 
vilja att diskutera sociala skillnader som KOL har lett till. Alla deltagare hade måttlig 
till svår KOL. Inklusionskriterier: Personer äldre än 45 år, diagnostiserad KOL och 
ska tidigare ha rökt minst i tio år. Exklusionskriterier: Om personen hade 
diagnostiserad astma eller andra hälsoproblem som skulle kunna påverka.  

Fysisk kapacitet mättes och räknades med i data. Datainsamling gjordes med semi-
strukturerade intervjuer som varade i cirka en timme. 

Fysisk kapacitet analyserades med beskrivande analys. Intervjuerna analyserades 
med kvalitativ innehålls analys. Kodning gjordes och två teman samt underkategorier 
framkom. 

Två personer fullföljde inte studien. En person var exkluderad då han hade fått 
cancer och en person hoppade av på grund av bristande kommunikation.  

Slutsats 

De två teman som kom fram var, uppfattning om stigma relaterat till KOL och 
personers reaktion på stigma. Personer med KOL upplever stigma.  Stigma gav 
personer med KOL känslor av skuld, känslan av att de inte vill upplevas sjuka samt 
känslan av att de inte vill vara en börd för andra. Den största startaren av stigma var 
hjälpmedel till andningen, så som inhalatorer och syrgas. I sociala relationer 
upplevde personer med KOL att fick negativa reaktioner på grund av sin sjukdom. 
Även vis hälso-sjukvårdspersonal upplevdes bemöta personer med KOL negativt. 
Negativa reaktioner kan skada den individen med KOL som utsätts för dem.  

Vetenskaplig 
kvalitet Grad 1, 90% 
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IV 

Artikel 3 
 

 Referens 

Borge, C. R., Wahl, A. K., & Moum, T. (2011). Pain and quallity of life with 
chronic obstructive pulmonary disease. Heart and Lung, 40 (3), 90-101. 
Doi: 10.1016/j. hrt.lng, 2010.10.009 

 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

Syfte 
Syftet var att undersöka förekomsten av och intensiteten av smärta. 
Smärtans lokalisering, hur demogafi och kliniska variabler eventuellt kan 
vara relaterade till smärta, samt hur smärta påverkar livskvalitén.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvantitativ metod.  

Tvärsnitts-studie. 

154 deltagare, 79 var män och 75 var kvinnor. Deltagarna var utskrivna 
patienter från ett sjukhus i Norge. Inklusionskriterier: Diagnostiserad KOL i 
stadie ett till fyra, kunna läsa och skriva på norska samt vara minst 30 år 
gammal.  

Datainsamlingen gjordes med ett frågeformulär samt en spirometri. 
Frågeformuläret var om smärta och livskvalité även en livskvalité skala 
användes.  Deltagarna markerade på en bild av en kropp var smärtan 
upplevdes.  

Dataanalysen gjordes med stöd av ett datorprogram. Ett chi-test utfördes. 
För att analysera statistiska relationer användes hierarkisk analys, 
tvådimensionell samverkans analys samt multipel linjär regressions analys.  

Redovisas ej.  

Slutsats 

Studien visar att många personer med KOL upplever smärta, speciellt då i 
axlar, lungregionen, ben, rygg och nacke. Studien kunde inte finna några 
effekter eller konsekvenser av smärta. Fler studier behövs om vad som 
skapar uppkomsten av smärta, svårighetsgraden av smärta och hur smärta 
påverkar andra symtom så som andnöd.  Att hjälpa patienter med deras 
smärta vid KOL borde lyftas fram mer i sjukvården.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad 1. 95 %.  
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Artikel 4 

Referens 

Conney, A., Mee, L., Casey, D., Murphy, K., Kirwan, C., Burke, 
E.,...Murphy, J. (2012). Life with chronic obstructive pulmonary disease: 
striving for ` Controlled co-existence´. Journal of Clinical Nursing, 22, 986-
995. Doi: 10.1111/j.1365-2702.2012.04285.x 

Land  

Databas 

Irland. 

Cinahl. 

Syfte 
Syftet var att förstå vad upplevelsen av KOL betyder för personer med 
sjukdomen samt deras reaktion på sjukdomen.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ studie.  

Designen var Grundad teori. 

Studien hade 26 deltagare, 15 män och 11 kvinnor.  Deltagarna med olika 
erfarenheter var uttagna avsiktligt för att få olika perspektiv. 
Inklusionskriterierna: Deltagarna skulle bo på landet, besöka Kol 
rehabliterngsmottagningar och deltagarna skulle vara blandat män och 
kvinnor.  

Semi-strukturerade intervjuer användes. Deltagarna blev intervjuade tre 
gånger. De första intervjuerna gjordes så att deltagarna kunde förklara hur 
det vara att leva med KOL. De andra intervjuerna blev mer fokuserade på 
den data som framkommit under de första intervjuerna.  

Konstanta jämförelser gjordes för att analysera detta. NIVO, 9 mjukvara 
användes för att stötta dataanalysen. Upprepade läsningar av data gjordes för 
att förstå data. Tre olika sorters kodning användes, öppen, axial och selektiv. 
Kodningen blev efterhand inriktad på begrepp. En teori uppkom.  

Redovisas ej.   

Slutsats 

En teori uppkom, att leva med KOL. Teorin visar hur personer med KOL 
upplever hur det är att leva med sjukdomen. Det upplevs som en balans 
mellan att gömma och att bekämpa sjukdomens symtom. Personer med KOL 
upplever att de pendlar mellan att ha kontroll över livet och att sjukdomen 
kontrollerar dem. 

Vetenskaplig kvalitet Grad 1. 81 %  



BILAGA C  

VI 

Artikel 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Referens Ek, K., Sahlberg-Blom, E., Andershed, B., Ternestedt, B.M. (2010).Struggling to retain 
living space: patients’ stories about living withadvanced chronic obstructive pulmonary 
disease. Journad of Advanced Nursing, 67(7), 1480- 1490. DOI: 10.1111/j.1365-
2648.2010.05604.x 

Land 

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att belysa upplevelsen av att leva med avancerad kronisk obstruktiv 
lungsjukdom och långsiktig syrgasbehandling vid ensamboende.  

Metod 

Design 

 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Dataanalys  

 

Bortfall 

Kvalitativ design. 

Fenomenologisk hermeneutisk metod. 

Fyra personer deltog, tre kvinnor och en man. Inklusionskriterierna var att ha 
diagnosen KOL, vara långtidsbehandlad med oxygen, prata svenska och bo själv. 
Deltagarna togs från en lungspecialistklinik i centrala Sverige.  

Fyra till fem intervjuer gjordes med varje deltagare i 45-90 minuter. För att få en så 
tydlig bild som möjligt av det valda syftet fokuserade intervjuerna på hur sjukdomen 
påverkar deltagarnas sociala liv, vilka behov varje person har samt deras existentiella 
tankar om livet och döden- allt detta med fokus på att leva själv med sjukdomen. 
Intervjuerna blev inspelade och sedan ordagrant nedskrivna efter varje intervju även 
anteckningar gjordes under intervjuerna.  

Analysen gjordes i tre steg, naiv läsning, struktureras analys och sedan omfattande 
förståelse. Två teman uppkom, det första temat har tre underkategorier och det andra 
temat har två underkategorier.  

Fyra personer uppgav att de var utmattade kunde därför inte genomföra studien.  

Slutsats Att leva ensam med KOL upplevdes som en utmaning. Deltagarna upplevde det som 
att deras person var underordnad sin egen kropp. Att behöva hjälp med dagliga rutiner 
från vårdpersonal upplevdes positivt om en relation byggts upp och om rutinerna 
gjordes i deltagarnas takt.  Upplevelsen att vara tvungen att kämpa för att hålla kvar sin 
självbild då de upplevde flertalet begränsningar i livet beskrevs av deltagarna.  
Upplevelsen av att vara med medveten om döden beskrevs även. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1. 85%  



BILAGA C  

VII 

Artikel 6 

Referens 
Ellison, L., Gask, L., Bakerly, D. N., & Roberts, J. (2012). Meeting the mental 
health needs of people with chronic obstructive pulmonary disease: a qualitative 
study. Chronic illness, 8(4), 308-320. Doi: 10,1177/1742395312449754 

Land  

Databas 

Storbritannien.  

Cinahl. 

Syfte 
Syftet med studien var att försöka förstå hur de emotionella behov som behöver 
mötas vid KOL ska bemötas av sjukvården.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod.  

14 deltagarna. Deltagarna hade KOL diagnos och besökte en öppenmottagning där 
studies deltagare togs ut. Deltagarna hade alla visat tecken på känslomässig press. 
Inklusionskriterier: Ålder över 16 år.  Exklusionskriterier: Personer som var o-
kapabla att genomföra studiens intervjuer på grund av oro för att drabbas av 
andnöd.  

Djupgående semi-strukturerade intervjuer som varade mellan 40-60 min. 
Intervjuerna gjordes av en medicinstudent som var övervakad av en forskare 
erfaren inom kvalitativa studier. Intervjuerna utgick från en lista med ämnen som 
skulle tas upp. Deltagarna var även tillfrågade om det var något utöver de ämnen 
som kommit upp som skulle kunna hjälpa dem som behandling. Alla deltagarna 
gjorde även två tester som skulle mäta depression och orosnivåer.  

Tematisk kodning av data genomfördes. Tre teman hittades.   

En person drog tillbaka sin medverkan efter intervjun.  

Slutsats 

Tre teman upptäcktes. 

Upplevelsen av att ta på sig en annan identitet när sjukdomen utmanar förmågor.  

Upplevelsen av social isolation på grund av rädsla för att bli beroende av andra.  

Samt hinder som deltagarna upplevde till hantering av sjukdomen och behandling 
av sjukdomen.  Upplevelsen av behov av samtal om problemen var blandad.   

De teman som hittats belyser de mentala behov som sjukvården behöver bemöta 
vid KOL, stötningen ska komma utan att personer ska behöva be om det. 
Sjukvården behöver behärska nödvändig konsultationsteknik för att klara av att 
vårda personer som förnekar eller tvekar för att adressera de emotionella aspekterna 
av KOL.  



BILAGA C  

VIII 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad 1, 85 %.  
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Artikel 7 

Referens 
Gabriel, R., Figueiredo, D., Jácome., Cruz, J., & Marques, A. (2014). Day-to-
day living with severe chronic obstructive pulmonary disease. Psychology & 
Health, 29(8), 967-983. Doi: 10.1080/08870446.2014.902458 

Land  

Databas 

Portugal 

Cinahl 

Syfte 
Syftet var att undersöka både patienters och familjemedlemmars upplevelse av 
KOLs inverkan på familjelivet.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Experimentell studie med en tvärsnittsdesign.  

20 personer med diagnosen Kol och 20 deras av familjemedlemmar. Personerna 
var tvungna att ha diagnosen KOL sedan två år tillbaka, enligt GOLD 
kriterierna. Personerna med KOL gav information om sina familjemedlemmar 
så att de kunde delta. Alla deltagare var tvungna att vara 18 år eller äldre och 
förstå syftet med studien samt godkänna att delta frivilligt.  

Strukturerade enkäter användes för att få social-demografisk data. Extra frågor 
gavs till familjemedlemmarna för att samla in data om omsorgen. Individuella 
intervjuer gjordes för att undersöka deltagarnas perspektiv på livet runt 
diagnosen KOL. Alla intervjuer blev inspelade.  

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Data analyserades sedan tematiskt. Två 
olika forskare kodade och kategoriserade data var för sig. De teman som 
forskarna kom fram till individuellt, jämförde de sedan för att komma fram till 
konsensus. Sex Huvudteman upptäcktes och fem allmänna teman. 

Ej redovisat.  

 

Slutsats 

Närvaron av kronisk sjukdom upplevs inte bara påverkar den drabbade utan 
även familjen runt den drabbade. Personen med KOL i familjerna som deltog 
upplevde att KOL symtom påverkade familjelivet i vardagen. De upplevde att 
sjukdomen påverkade kommunikation i familjen och kände att 
familjemedlemmar var överbeskyddande. Även en känsla av identitets förlust 
upplevdes i relation till familjen samt en rädsla för progression av sjukdomen. 
Det behöver utvecklas en familje-baserad handlingsplan för att underlätta 
anpassningen till sjukdomen KOL.   

Vetenskaplig kvalitet Grad 1. 94 %  
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Artikel 8 

Referens 

Halding, A-G., Heggdal, K., & Wahl, A. ( 2010). Experiences of self-blame 
and stigmatisation for self-infliction among individuals living with COPD. 
Scandinavian Journal of Caring siences, 25, 100-107. Doi: 10.1111/j.1471-
6712.2010.00796.x 

Land  

Databas 

Norge 

Cinahl 

Syfte 
Studiens syfte var att förstå hur personer med KOL upplevde vardagen i ett 
samhälle som betonar vikten av att avstå rökning.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

Bortfall 

Kvalitativ metod. 

Longitudinell studie design. Artikel är en del av en större forsknings studie.  

18 personer deltog. 11 ex-rökare och fem rökare. 13 var män och fem 
kvinnor.  Deltagarna var personer som besökte en mottagning för 
lungpatienter. Sjuksköterskorna rekryterade deltagare som frivilligt fick 
delta. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle ha en KOL diagnos och 
inga andra sjukdomar som kunde påverka medverkan.  

Två intervjuer gjordes som varade mellan 40-90 min. Intervjuerna handlade 
om olika om teman upplevelse om att leva med KOL. Tre deltagare 
intervjuades bara en gång.  Intervjuerna blev inspelade och ordagrant 
nedskrivna.  Ett huvudtema hittades samt tre underteman.  

Kvalitativ innehålls analys användes.  

Ej redovisat.  

Slutsats 

Ett huvudtema hittades, upplevelsen av förvisning från de friskas värld.. 
Upplevelserna som skapade huvudtemat byggde på känslan av att 
sjukdomen var självförvållad, detta uppkom av skam och negativa känslor 
från samhället som ansåg att personer med KOL fick skylla sig själva. 
Personer som deltog i studien upplevde att de levde med en skam och skuld 
för sjukdomen.  

Vetenskaplig kvalitet  Grad 1. 87 %.  
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Artikel 9 

Referens 
Jorgensen, B., L., Dahl, R., Pedersen, U., P., & Lomborg, K. (2012). Four types of 
coping with COPD-induced breathless in daily living: a grounded theory study. 
Journal of Research in Nursing, 18(6), 520-541. Doi: 10.1177/1744987112468443 

Land  

Databas 

Danmark. 

Cinahl 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka hur personer med måttlig till svår KOL till 
största del hanterade andnöd i vardagen.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Multimodel.  

Designen var grundad teori med en multimodel ansats. Multimodel ansats betyder att 
man kombinerar kvantitativ och kvalitativ design för att komma fram till en ny teori 
grundad i data som samlas in.  

Tolv personer med KOL deltog i studien, sex kvinnor och sex män. Ett selektiv och 
teoretiskt urval gjordes, urvalet gjordes av första författaren och den högst ansvariga 
sjuksköterskan. Alla deltagarna rekryterades på sjukhus under KOL skov. Inklusions 
kriterierna var att personer skulle ha KOL i stadie två-fyra. Exklusionskriterier var 
om personen inte förstod eller kunde följa instruktioner, hade smärta som påverkade 
respirationen eller hade lungcancer.  

Intervjuer gjordes och spelades in så att deltagarna kunde se sig själv under intervju 
tiden då att se sig själv ska väcka minnen. Hur deltagarna klarade ADL filmades och 
under tiden togs en saturation för att fånga hur syreupptaget är under andnöd. 
Deltagarna fick även ranka känsla av andnöd på en skala efteråt. Alla deltagarna hade 
under studien på sig ett muli-sensor armband som mätte hur fysisk aktivitet påverkar 
metabolismen. Fysisk aktivitet mättes under åtta timmar under två dagar, både på 
sjukhuset och hemma. Befolkningsstatistik och sjukdomshistoria samlades 
slutgiltigen in.  

Jämförelse mellan de olika intervjuerna gjordes och data sammanställdes senare. 
Jämförelser gjordes under hela processen. Efter analys uppkom en huvudkategori och 
underkategorier som baserades på insamlad data. Huvudkategorin baserades först och 
främst på intervjuer och videoinspelningar medan statistisk analys, mätinstrument 
och medicinsk historia blev placerade i underkategorierna. Fyra hanteringssätt för att 
leva med andnöd vid KOL hittades.  

Redovisas ej  

Slutsats 
Personer med KOL som deltog i studien upplevde alla olika sätt som hjälpte dem att 
hantera och att leva med sjukdomen. De uppkom dock fyra specifika sätt som var 
mest förekommande. Ett sätt som upplevdes underlätta livet var att fokusera på den 
psykosociala integriteten, på så sätt kunde personer göra saker som de tänkt. Ett 
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annat sätt som upplevdes hjälpa var att veta hur andnöden påverkade det dagliga livet 
för att komma fram till hur aktiviteter kunde utföras. Det tredje hanteringssättet 
upplevdes vara att man undvek saker som kunde komma att ge andnöd. Det fjärde 
sättet som upplevdes som ett sätt att hantera sjukdomen var att hushålla med energi 
så att den räckte hela dagen. 

Vetenskaplig  Grad 2. 79 %.  
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Artikel 10 

Referens Lindqvist, G., Hallberg, 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. Doi: 10.1177/1359105309353646 

Land  
Databas 

Sverige 
PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att belysa den huvudsakliga oro som personer med KOL upplever och hur 
de hanterar sin vardag 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie.  

Grounded Theory metod 

23 deltagare deltog varav 13 var kvinnor och tio män. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle 
vara diagnostiserade med KOL. Exklusionskriterierna var de att de som hade oxygenbehandling. 
Teoretiskt urval användes. Deltagarna kom ifrån två olika svenska sjukhus, en vårdcentral samt 
från hjärt-och lungsjukas riksförbund.  

Intervjuer gjordes med öppna frågor. Intervjuerna varade mellan 30-90 minuter. Alla intervjuer 
blev inspelade. 

De inspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant och analyserades. Öppen kodning gjordes. En 
kärntema uppkom med fem underkategorier.  

Ej angivet 

Slutsats Personerna som deltagit i studien upplevde skuldkänslor som en central känsla då sjukdomen var 
självförvållad. De upplevde även att de var tvungna att anpassa sig efter de kroppsliga 
begränsningar sjukdomen gav upphov till. Många deltagare upplevde att de gav upp livet, de 
upplevde att de lämnade det i ödets händer. Deltagarna upplevde att de hade ett behov att övertyga 
sig själva att de hade haft ett behov av att röka, för att lätta skuldkänslorna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1. 83% 
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Artikel 11 

Referens  

 

Lohne, V., H, C Drangsholt-Heer., Andersen, M., Miaskowski, C., Kongerud, J., 
Rustøen, T. (2010). Qualitative study of pain of patients with chronic obstructive 
pulmonary disease. Heart and lung, 39, 226-234. Doi: 
10.1016/j.hrtlng.2009.08.002 

Land  

Databas  

Norge 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att studera patienter med KOLs upplevelse av smärta, 
smärtans olika karaktärer samt hur smärta påverkar deras funktion att röra sig.  

Metod 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall  

Kvalitativ design. 

16 deltagare, 13 var kvinnor och tre var män. Deltagarna togs från ett center där 
de undersöktes eller stod i kö för en lungtransplantation. Inklusionskriterier var 
att personerna skulle vara med diagnostiserad KOL grad tre eller fyra, vara över 
40 år, uppleva smärta, ha förstå det skandinaviska språket samt nyligen varit i 
kontakt med sjukhuset gällande deras sjukdom KOL. Exklusionskriterier var om 
personer led lungcancer eller någon annan kronisk sjukdom.  

Intervjuer gjordes med öppna frågor, med stöd av en semistrukturerad guide.  
Intervjuerna tog mellan 16 minuter till en timma. Alla intervjuer spelades in och 
skrevs ner ordagrant.  Deltagarnas patientjournaler granskades. Reliabilitet och 
validitets- skalor användes för att mäta smärtan.  

Dataanalys genomfördes i tre steg. Först ville forskarna förstå hur 
intervjupersonen upplevde känslan av smärta. Steg två strukturerade de upp 
insamlad data och försökte förklara den. Sista steget var att jämföra resultat från 
studien med tidigare forskning. Tre huvudteman framkom. 

Det var 19 deltagare som deltog i studiens början. Två av dessa valde att tacka 
nej till medverkande av studien då de var för trötta eller inte upplevde en svår 
smärta och en tackade nej då hen mådde dåligt.  

Slutsats  De tre huvudteman som framkom i studien om personernas känslor relaterat till 
smärta var: upplevelsen av obegriplig och outhärdlig smärta, upplevelsen av att 
vara fast i min egen kropp och upplevelsen av att vara utestängd från den övriga 
världen, den onda KOL-cirkeln (smärta som ger andningssvårighet, som ger 
smärta osv...)  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 - 80%.  
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Artikel 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens 
Sheridan, N., Kenealy, T., Salmon, E., Rea, H., Raphael, D., & Schmidt-
Busby, J. (2011). Helplessness, selfblame and faith may impact on 
selfmanagement in COPD: a qualitative study. Primary Care Respiratory 
Journal, 20(3),307-314. Doi: 10.4104/pcrj.2011.00035. 

Land  

Databas 

Nya Zeeland. 

Pubmed.  

Syfte Syftet var att undersöka ur personer med KOL upplever hjälplöshet. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ design.  

29 deltagare. Deltagarna hade KOL i stadie två till fyra. Deltagarna togs 
ifrån två olika sjukhus på Nya Zeeland. Deltagarna blev uppdelade i två 
olika grupper de med europiskt ursprung och de med ursprung runt Stilla 
havet.  I den första gruppen, den europeiska var fem kvinnor och sju män. 
I den andra gruppen var nio kvinnor och 11 män. 

Djupgående intervjuer gjordes med hjälp av en ämnesguide. Alla 
intervjuer blev inspelade och ordagrant nedskrivna. 

En induktiv ansats användes i analysprocessen. Data som hittats kodades 
och teman uppstod. Tre teman framkom. 

Redovisas ej.  

Slutsats 

Den första gruppen upplevde teman så som hjälplöshet och egen skuld. 
Känslor av egen skuld upplevdes leda till en starkare känsla av hjälplöshet. 
Den andra gruppen upplevde inte temat egen skuld. Den andra gruppen 
upplevde istället temat som handlade att tro på gud och få stöd av familjen. 
Tron på gud upplevdes hjälpa emot känslan av hjälplöshet och gjorde det 
lättare att leva med den. Emellertid upplevde även den andra gruppen 
hjälplöshet gentemot sjukdomen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad 1, 85 %  
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Artikel 13  

Referens 
Sossai, K., Gray, M., & Tanner, B. (2011). Living with chronic obstructive 
pulmonary disease: experience in northern regional Australia. International 
Journal of Therapy and Rehabilitation, 18(11), 631-641.  

Land  

Databas 

Australien.  

Cinahl. 

Syfte Syftet var att på djupet undersöka upplevelse av att leva med kronisk obstruktiv 
lungsjukdom från personer som lever in de norra delarna av Australien. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

 

Dataanalys 

 

 

 

 

Bortfall 

Kvalitativ metod.  

Fenomenologisk design.  

Deltagarna var åtta stycken. Fem män och tre kvinnor. Bekvämlighetsurval 
användes, deltagarna togs ut från ett självförvaltningsprogram för personer med 
KOL. Inklusionskriterier: Ålder mellan 50-85 år, vara en patient i programmet, 
ha en KOL diagnos och inte ha några kognitiva nedsättningar.  

Semi-strukturerade intervjuer gjordes. En frågemall användes för att fokusera 
på frågeställningen men ändå låta samtalet vara fritt. Intervjuerna varade i cirka 
en timme. Alla intervjuer blev inspelade 

Dataanalysen gjordes under en fyraveckorsperiod. Intervjuerna skrevs av 
ordagrant. Ett datorprogram användes för att organisera data. Data analyserades 
med tre områden i åtanke, självåterspegling, återspegling av de som studerats 
och återspegling av publik. Initial koder fanns, omvandlades till kategorier och 
sedan i sex teman.   

Ej redovisat.  

Slutsats 

De sex teman som uppstod var, emotionellt välbefinnande, som förklarar vad 
personer med KOL upplever för emotionellt välbefinnande. Det andra temat var 
fysiska erfarenheter som förklarar upplevelsen av den påverkan KOL har på 
fysisk aktivitet. Det tredje temat var kunskap och förståelse som handlar om 
vilken kunskap och förståelse personer med KOL upplever att de har av 
sjukdomen.  Det fjärde temat var sociala relationer som handlar om upplevelsen 
av hur sjukdomen påverkar dem. Det femte temat var faktorer utifrån som 
handlar om vilka faktorer utifrån som upplev påverka sjukdomens symtom.  Det 
sista temat var upplevelsen av interventioner i relation till KOL.  

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad 1, 92 % 
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Artikel 14 

Referens 
Stridsman, C., Lindberg, A., & Skär, L. (2014) Fatigue in chronic obstructive 
pulmonary disease: a qualitative study of people´s experiences. Scandinavian 
Journal of Caring Sciences, 28, 130-138. Doi: 10.1111/scs.12033 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte 
Syftet är att beskriva personer med måttlig till svår KOLs erfarenheter av 
utmattning i vardagen.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

Kvalitativ forsknings design.  

20 deltagare. Inklusionskriterier var att de skulle vara fem män och fem 
kvinnor med KOL i stadie två, samma andel deltagare skulle ha KOL i stadie 
tre-fyra. Exkluderade blev personer med KOL i stadie ett då symtomen inte 
påverkar så mycket.  En sjuksköterska valde vilka som skulle bli tillfrågade att 
delta. De som deltog valdes ifrån en studie om obstruktiva lungsjukdomar i 
norra Sverige.  

Datainsamling gjordes med semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna varade 
i 20-50 minuter.  

Datanalysen var en kvalitativ innehållsanalys. Ett tema med fyra under 
ordnade kategorier framträdde. 

Ej redovisat.  

Slutsats 

Huvud temat som hittats var att försonas med dimensionerna av utmattning, 
då utmattning upplevdes att vara en konstant känsla för deltagarna i studien. 
Underkategorier var, att förstå skället till utmattning, då de upplevde att de på 
så sätt kunde undvika saker som gjorde utmattningen värre. Den andra 
underkategorin var att bevara utmattningen outtryck, då det upplevdes som att 
utmattningen var en del av livet som fick accepteras. Den tredje 
underkategorin var när tröttheten tar kontroll och den handlade om 
upplevelsen att inte kunna styra sitt liv Den sista underkategorin var att kunna 
hantera trötthet, personerna i studien upplevde planering, fysisk aktivitet i 
måttlig mängd och att göra saker de tyckte om höll utmattningen borta.  

Vetenskaplig kvalitet Grad 1. 89 %.  
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Land  

Databas 

Storbritannien.  

Cinahl 

Syfte 
Studiens syfte var synliggöra och beskriva första hands upplevelsen av oro 
förkommande hos patienter med KOL.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Kvalitativ metod.  

Utforskande kvalitativ design.  

14 som hade stabil KOL samt själv erkänt sin oro. Utav deltagarna var fem 
män och nio kvinnor. Deltagarna var rekryterade ifrån lungrehabiliterings 
grupper och stöd grupper för andnings besvär.  

Datainsamlingen gjordes med djupgående semi-strukturerade intervjuer 
som varade mellan 30-90 minuter.  Innan intervjuerna började fick 
deltagarna gradera sin oro på en skala samt ge demografisk information. 
Frågorna var utformade utifrån tidigare forskning och av experter på 
området, frågorna hade blivit testade på en pilot grupp.  

Dataanalysen gjordes med tematisk nätverksanalys för att finna teman. 
Alla intervjuer blev inspelade skrevs ner ordagrant. Tre teman hittades.   

Redovisas ej.  

Slutsats 

Tre teman hittades, relation till andningen, kämpa för kontroll och panik 
attacker som förändrar livet. De Teman som uppkom byggde på 
deltagarnas upplevelser. Oro som är svår att kontroller upplevdes extra 
svår för personer med KOL. Självkontrolls strategier upplevdes effektiva 
för att för hindra och för att klar oro. Studien visar att det finns ett 
samband mellan andnöd och oro, andnöd kan leda till oro och oro kan ge 
andnöd. Detta samband upplevde deltagarna i studien. Oro och speciellt 
panik attacker upplevdes att ge känslan av intensiv rädsla, hopplöshet och 
förlust av kontroll.  
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Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad 1, 83 %.  
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