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Abstrakt 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur patienter med KOL upplevde sin livskvalitet i 

det dagliga livet. 

Metod: En systematisk litteraturstudie som är uppbyggd av 10 vetenskapliga artiklar. 

Litteratursökningen gjordes i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. 

Resultat: Sjukdomen påverkade patienterna i olika avseenden som nedsatt funktion, psykiskt 

välmående, sociala relationer samt familjerelationer. Det medförde olika former av förlust, 

påverkade förmågan att leva självständigt och möjligheten att leva som de gjorde innan 

sjukdomen. Patienterna kunde känna sig ensamma, isolerade, rädda och oroliga. Det 

påverkade även deras humör och sinnesstämning. Patienterna kunde känna sig undsatta av 

sjukvården och upplevde bristande stöd i det tidiga skedet av KOL. Det fanns de som inte 

kunde finna mening med livet i den nya situationen. Dessa faktorer hade en negativ inverkan 

på patienternas livskvalitet.  

Konklusion: Genom den här litteraturstudien har författarna sätt att det fanns ett flertal 

faktorer som hade en negativ inverkan på patienternas liv. Känslan av samhörighet samt att 

bli sedd och hörd upplevdes som meningsfullt. Patienterna behövde få hjälp att hantera olika 

förluster de fått på grund av sjukdomen och finna mening med livet i deras nya situation samt 

att få stöd för att på så sätt förbättra deras livskvalitet.  

 

 

Nyckelord: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, upplevelser, livskvalitet, litteraturstudie.  
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1 Bakgrund 

1.1 Prevalens 

Beroende på vilka diagnoskriterier som använts så beräknas 400 000-700 000 personer i 

Sverige fått diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Det är ovanligt att personer 

under 40år får diagnosen och riskerna stiger med ökad ålder. I Sverige är det lika många 

kvinnor som män som drabbas (Läkemedelsverket, 2009). KOL är den femte mest vanligt 

förekommande kroniska sjukdomen i världen (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

(SBU), 2000).  

Mortaliteten ökar snabbt, framförallt hos kvinnor. Här går att förutse stigande problem och 

ökade behov av sjukvårdsinsatser (Ericson & Ericson, 2008). En kraftig ökning av incidens 

och prevalens väntas i framtiden. KOL är den enda folksjukdom som ökar i relativ dödlighet 

(Palmetun Ekbäck & Lernhage, 2010). Moraliteten är beroende av patientens ålder, FEV1 

(volymen forcerad utandning under en sekund) och förekomsten av eventuella komplikationer 

såsom exacerbationer (perioder av försämrad hälsa), patologiska blodgaser, ödem, 

undernäring och kardiovaskulära sjukdomar (Läkemedelsverket, 2009). I Sverige dör ca 2 000 

varje år i KOL (Ericson & Ericson, 2008). 

1.2 Orsak 

KOL är en långsam, progressiv sjukdom som karaktäriseras av en bestående 

luftvägsobstruktion. Luftvägsobstruktionen orsakats av inflammatoriskt betingad strukturell 

förändring i små perifera luftrör (bronkiolit) och nedbrytning av lungvävnad (emfysem). Detta 

leder till försvårad utandning som beror på svullnad i slemhinnorna eller nedsatt elasticitet i 

lungorna. Med tiden försämras patientens lungfunktion och den återgår aldrig till det normala 

igen (Läkemedelsverket, 2009). Den bakomliggande orsaken är exponering av skadliga 

partiklar eller gaser, vanligtvis tobaksrök. Även genetiska faktorer har betydelse för 

utvecklingen av KOL (Socialstyrelsen, 2004).  

1.3 Symtom 

Patienten kan vara symtomfri i ett tidigt stadium av sjukdomen. De första symtomen brukar 

vara kronisk hosta framförallt på morgon, med eller utan upphostning samt ökad 

slemsekretion. Senare uppkommer symtom på luftvägsobstruktion som visar sig i form av 

dyspé framförallt vid ansträngning, men vid svårare fall även vid vila. Det kan också visa sig i 

form av pip i bröstet som kan vara ett subjektivt symtom eller upptäckas vid auskultation 

(Socialstyrelsen, 2004). Blekhet, avmagring, cyanos, dilaterade halsvener, utspänd bröstkorg, 

tunna axlar och indragna halsgroppar är andra vanliga symtom som kan uppstå. Symtomen 

förvärras vid luftvägsinfektioner och även vid vistelse i en miljö där det är kallt och dammigt 

(Ericson & Ericson, 2008). 

Vid svårare KOL påverkas inte bara patientens lungfunktion utan det kan även uppstå  andra 

komplikationer som exempelvis undernäring, övervikt, muskelsvaghet, benskörhet, psykiska 

och sociala besvär samt påverkan på hjärta, njurar och blodcirkulation (Socialstyrelsen, 2004).  

Patienterna får i genomsnitt 2-4 episoder av exacerbationer varje år (Almås & red., 2002). Det 

innebär en akut försämring av patientens tillstånd som visar sig i form av tilltagande dyspné 

(andnöd), övre luftvägsinfektion, feber, ökad hosta, ökad andnings- och hjärtfrekvens 

(Ericson & Ericson, 2008).  

1.4 Diagnos 

KOL bör misstänkas om patienten riskerar att utsättas för ämnen som är skadliga för 

luftvägarna och om patienten är över 45 år. Dessutom om patienten uppvisar typiska symtom, 
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en lungröntgen som visar tecken på KOL samt hjärtsjukdom med andfåddhet och nedsatt 

prestationsförmåga. Diagnosen bekräftas med hjälp av spirometri som konstaterar 

luftvägsobstruktion, som inte normaliseras efter steroidinhalationer eller bronkdilaterande 

preparat (Läkemedelsverket, 2009).  

1.5 Vård av patienter med KOL 

Vad för behandling patienten får beror på vilka symtom och grad av KOL patienten har (se 

Bilaga 1) (Läkemedelsverket, 2009). Medicinsk behandling kan användas för att lindra 

symtomen genom att minska inflammationen och vidga bronkerna. Vid hypoxi kan patienten 

behöva oxygenbehandling. En lika viktig del av behandlingen är att uppmuntra till ändrade 

levnadsvanor och information om sjukdomen till patienten (Socialstyrelsen, 2004).  

Tobaksrök är den vanligaste bakomliggande orsaken till KOL. Genom rökavvänjning 

förbättras patientens lungfunktion, saktar ner progressionen, minskar risken för exacerbation, 

förbättrar allmäntillståndet och livskvaliteten (Läkemedelsverket, 2009). 

Genom att uppmuntra patienten till träning, sekretionselimination, användning av andnings- 

och hostövningar förbättras ventilationen, minska antalet attacker av dyspné och förbättrar 

uthålligheten (Socialstyrelsen, 2004).  

Patienter med diagnosen utgör en riskgrupp för undernäring, vilket både försämrar 

andningsmuskulaturens effektivitet och ökar infektionskänsligheten. Vissa patienter får 

problem med övervikt, det blir en belastning på kroppen och har en negativ inverkan på 

andningsförmågan. Patientens nutritionsstatus bör därför observeras (Socialstyrelsen, 2004). 

KOL patienter kan lida av depression och ångest. Patienten kan därför behöva stöd och 

eventuellt medicinering mot detta (Ericson & Ericson, 2008).  

1.6 Definition av livskvalitet 

Det finns ingen välavgränsad definition av livskvalitet. WHO definierar det som: ”individens 

uppfattning om sin ställning i livet i samband med den kultur och värdesystem där de bor och 

i förhållande till sina mål, förväntningar, normer och intressen. Det är ett brett omfattande 

begrepp som påverkas på ett komplext sätt av personens fysiska hälsa, psykiska tillstånd, grad 

av självständighet, sociala relationer, personliga åsikter och deras relation till framträdande 

dragen i deras miljö.” (WHO, 1997, s. 1). Det är ett multidimensionellt begrepp som 

innefattar fysiska, psykiska och sociala faktorer. Dessa faktorer kan beröra olika områden av 

en människas liv som han/hon upplever som viktiga och påverka deras välmående positivt 

eller negativt (Harrison, Juniper & Mitchell-DiCenso, 1996). 

1.7 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

KOL kan vara en svårt handikappande sjukdom som påverkar livskvaliteten negativt. Det är 

viktigt att få en uppfattning om patientens egen upplevelse av sjukdomen. Patienterna 

beklagar sig inte över dåliga saturationsvärden utan det är dyspné, ångest, sömnlöshet, 

inskränkning i det dagliga livet som de ser som dem största problemen (SBU, 2000). Enligt 

Patricia Benner och Judith Wrubel kännetecknas människan av att han/hon lever i världen och 

förhåller sig till den på ett meningsfullt sätt. Människan är inte bara påverkad av de 

sammanhang han/hon ingår i, utan utvecklas också i samverkan av faktorer i omgivningen. 

Fyra centrala begrepp är omsorg, kroppslig kunskap, bakgrundsförståelse och speciella 

intressen. Omvårdnad inriktar sig till personer som upplever stress i samband med ohälsa, 

sjukdom och förlust. Situationen ger upphov till känsla av sorg. Sjuksköterskans uppgift är att 

hjälpa patienten att hantera förlust, lidande och sjukdom. Utgångspunkten bör vara det som är 

viktigt för den enskilde och den mening han/hon lägger in i situationen samt hjälpa individen 
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att hantera sin livssituation. Patienten tolkar och tillskriver symtomen en mening alltefter hur 

de upplevs och påverkar hans/hennes liv. Det blir nödvändigt att skilja mellan patientens 

subjektiva upplevelse av sjukdomen och sjukdomen i objektiva mening. Patientens speciella 

intressen avgör hur den nya situationen upplevs och påverkar hans/hennes beteende. Genom 

att förstå vilken mening patienten lägger i sin situation och vilka speciella intressen som 

han/hon upplever som hotade ökas förståelsen för hur patienten ser på möjligheten att 

bemästra sjukdomen. Sjuksköterskan kan då föra patientens talan när annan sjukvårdspersonal 

och anhöriga är upptagna med att tänka på vad de själva tycker är bäst för patienten. För att 

uppnå dessa mål krävs en större förståelse av patientens upplevelse av sin sjukdom (Benner & 

Wrubel, 1989). 

1.8 Problemformulering 

Denna litteraturstudie gjordes för att få en ökad förståelse av patienternas sjukdomsupplevelse 

så att sjukvårdspersonalen kan ge ett effektivare stöd för att förbättra patienternas livskvalitet.  

 

2 Syfte 

Syftet var att beskriva hur patienter med KOL upplevde sin livskvalitet i det dagliga livet.  

 

3 Metod 

Studien har en beskrivande design och genomfördes i form av en systematisk litteraturstudie. 

Avsikten med en systematisk litteraturstudie är att samla befintlig data och göra en 

sammanställning av vetenskapliga tidskriftsartiklar eller vetenskapliga rapporter inom ett valt 

ämne eller problemområde. Detta gjordes genom att motivera varför studien utfördes och 

sedan formulerades frågor som gick att besvara. Sedan formulerades en plan för 

litteraturstudien. Efter det bestämdes sökord och sökstrategi. Litteratur identifierades och 

valdes i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter. Funnen litteratur 

värderades kritiskt och kvalitetsbedömdes. Metod och resultat av den litteratur som skulle 

ingå analyserades och diskuterades. Slutligen gjordes en sammanställning och slutsatser drogs 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

3.1 Datainsamling 

Via databaser vid Örebro universitetsbiblioteket valdes databaserna Cinahl, PsycINFO och 

PubMed. Sökorden i denna studie valdes utifrån syftet och översattes med hjälp av ett svensk 

engelskt lexikon: chronic obstructive pulmonary disease (kronisk obstruktiv lungsjukdom), 

experience (upplevelse) och quality of life (livskvalitet).  

Cinahl är en databas som täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. I Cinahl använde 

författarna databasens ämnesordlista för att få fram Cinahl-headings och fann “pulmonary 

disease, chronic obstructive” och subheading “lung diseases, obstructive” samt “quality of 

life” och subheading “value of life”. Databasen hade inget begrepp som motsvarade 

experience. Sökte då i MeSH som är en databas för översättning av ämnesord och fick fram 

”experience” och subheadings ”life change events” och ”life style”. Ordet ”experience” 

trunkerades (*) för att få ett bredare sökresultat.  

PsycINFO täcker psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra närbelägna 

områden. I denna databas använde författarna PsycINFOs ämnesordlista Thesaurus för att få 
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fram lämpliga sökord och synonymer. I denna databas användes sökorden ”chronic 

obstructive pulmonary disease”, ”quality of life” och ”life experiences” samt synonymerna 

”experiences (events)” och ”life changes”.  

PubMed täcker medicin, omvårdnad och odontologi. Författarna använde databasens MeSH-

termer för att få fram sökorden ”pulmonary disease, chronic obstructive”, ”experience*” och 

”quality of life”. Författarna använde inga synonymer i denna databas eftersom det gav ett för 

brett resultat.  

Sökorden kombinerades med AND i alla databaser för att ge ett mer begränsad resultat. I 

databaserna Cinahl och PsycINFO kombinerades synonymerna och subheadings med OR för 

att ge ett bredare resultat (se Bilaga 2) (Forsberg & Wengström, 2008). 

3.2 Urval 

Artiklar som handlade om KOL patienters upplevelse av livskvalitet, som var skrivna mellan 

2005-2010 och var förstahandskällor inkluderades. De artiklar som inte svarade på 

författarnas syfte exkluderades.  

Urvalsförfarandet gjordes i två steg. Första urvalet gjordes genom att läsa artiklarnas titlar och 

abstrakt för att se om de var relevanta för studien. Detta resulterade i 14 artiklar. Vid andra 

urvalet lästes hela artiklarna. Författarna ville se om artiklarna svarade på studiens syfte och 

sedan värderades de kritiskt och kvalitetsbedömdes med hjälp av granskningsmallarna för 

kvantitativa och kvalitativa artiklar. Vid läsning av artiklarna värderades deras syfte, om 

designen var lämplig utifrån syftet, urvalsförfarandet, undersökningsgruppen (inklusions- och 

exklusionskriterier), analysmetod och om forskarna gjort etiska överväganden. Vid 

kvantitativa artiklar värderades även hur representativ studiegruppen var, mätinstrumentens 

reabilitet och validitet, forskarens tolkning av resultaten och om den var generaliserbar. Hos 

kvalitativa artiklar värderades även datainsamlingsmetod samt studieresultatets trovärdighet 

och pålitlighet. Fyra artiklar föll bort efter andra urvalet då de inte svarade på denna  

litteraturstudiens syfte (se Bilaga 2) (Forsberg & Wengström, 2008).  

3.3 Dataanalys 

De tio utvalda artiklarna lästes var för sig för att få en bättre förståelse av innehållet. En 

textanalys gjordes för att lyfta fram mönster och teman så litteraturstudiens syfte skulle 

besvaras. I varje artikels resultat lyftes meningsenheter (ord, meningar, paragrafer) fram som 

hade samma innehåll och svarade på studiens syfte. Meningsenheterna kondenserades, dvs. 

formulerades om och kortades ner, men själva kärnan bevarades. Där möttes författarna och 

jämförde meningsenheterna i artiklarna med varandra för att hitta likheter och skillnader. 

Sedan lyftes teman fram, dvs. beskrivning av hur patienter med KOL upplevde sin 

livskvalitet, som redovisas i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 

3.4 Forskningsetiskt övervägande 

Vid god forskning får inte uppsamlad data eller redovisning av resultat förvrängas. Utvalda 

artiklar bör ha fått tillstånd från en etisk kommitté eller gjort en noggrann etisk övervägande. 

Författarna bör redovisa alla artiklar som ingått i studien och presenterat alla resultat som 

stöder eller inte stöder hypotesen. Det är oetiskt att bara presentera de artiklar som stöder 

författarnas egen åsikt. Etiska överväganden vid systematiska litteraturstudier bör göras vid 

urval och presentation av resultatet (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna i 

litteraturstudien kontrollerade att studiedeltagarna i artiklarna hade fått skriftlig och muntlig 

information samt givit informerat samtycke. Tog även hänsyn till att ingen skulle komma till 

skada eller blivit orättvist behandlad och att studien gjort i ett gott syfte (Butts & Rich, 2008). 
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4 Resultat 

Resultatet presenteras utifrån teman som starkt påverkar patienternas livskvalitet; förlust av 

förmågor, förlust av självständighet, att inte kunna vara spontan, rädslor och oro, påverkan på 

humör och sinnesstämning, känsla av ensamhet och isolering, relationen till anhöriga och att 

inte ses som den ”sjuke”, känna sig missförstådd av sjukvården samt positiva och negativa 

upplevelser av meningsfullhet med livet. 

4.1 Förlust av förmågor 

KOL är en komplicerad sjukdom som försämrar patientens fysiska hälsa. De fysiska 

förändringarna KOL medförde kunde upplevas frustrerande av patienterna. Detta kunde leda 

till upplevelsen av försämrad livskvalitet. Det som patienterna i studien upplevde som 

besvärligast var dyspné och energibrist. Det berodde på oförmågan att utföra enklare sysslor 

och den ansträngning som krävdes för att klara dagliga aktiviteter som gick på rutin och var 

självklara för friska människor (Barnett, 2005; Gysels & Higginson, 2010). Symtomen 

upplevdes olika från dag till dag, till och med från timma till timma. Därför krävdes det en hel 

del planering och prioriteringar för att kunna fungera så normalt som möjligt och utföra de 

aktiviteter som var viktiga för individen och på så sätt förbättra sin livskvalitet (Ek & 

Ternestedt, 2008). Det innebar bland annat att ändra livsstil (motion, kost), att anpassa 

aktivitet efter ork och att anpassa hemmet på olika sätt (gynsamm temperatur inomhus eller 

att möblera om så att det lättare går att röra sig) (Chen, Chen, Lee, Cho & Weng, 2008).  

4.2 Förlust av självständighet 

Förlusten av förmågor medförde försämrad grad av självständighet, vilket påverkade 

patienternas livskvalitet negativt. Patienterna tyckte att det var svårt att ha så lite energi och 

vara tvungna att avstå från olika aktiviteter och att acceptera att de blivit beroende av andra 

människor samt olika hjälpmedel. Många av deltagarna uttryckte att de hade svårt att be om 

hjälp av andra (Barnett, 2005; Ek & Ternestedt, 2008; Fraser, Kee & Minick, 2006). I en 

studie rapporterade de flesta av patienterna att exacerbationerna hade påverkat deras allmänna 

dagliga livsföring. Hälften av dem behövde hjälp med en viss uppgift i hushållet, handla, laga 

mat med mera. För hälften av patienterna så stannade alla aktiviteter upp under en 

exacerbation. Några berättade att de knappt gick att röra sig. Vissa av dem kunde inte göra 

något alls (Kessler, Stål, Vogelmeier, Haughey, Trudeau, Löfdahl, Partridge, 2006).  

Studiedeltagarna ville själva hantera anfallen av dyspné. Anhöriga och vänner ville gärna 

hjälpa till, men patienterna ansåg att de inte kunde hjälpa dem eftersom de inte kunde förstå 

hur det var att ha andningssvårigheter. Trots detta ansåg vissa patienter att deras familj och 

vänner hade förståelse för deras situation och var sympatiska (Barnett, 2005). I en studie 

berättade patienterna att när symtomen blev så besvärliga att dem inte kunde hantera dem på 

egen hand förlitade patienterna sig på familjemedlemmarna, vännerna eller 

sjukvårdspersonalen att behandla och upplösa deras dyspné (Fraser m.fl., 2006). 

4.3 Att inte kunna vara spontan 

Upplevelsen av en osäker framtid gjorde det svårt för patienterna att vara spontana och njuta 

av dagliga aktiviteter, vilket försämrade deras livskvalitet. Patienternas hälsa gick upp och 

ner, vilket gjorde att de uppfattade framtiden som osäker och det blev svårt att förbereda sig 

för vad som skulle kunna ske. Detta medförde upplevelsen av stress och oro. Patienterna viste 

inte hur de skulle må från dag till dag, och om de skulle ha den fysiska styrkan för att kunna 

hantera eventuella perioder av försämring (Ek & Ternestedt, 2008; Gysels & Higginson, 

2010).  
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En ytterligare konsekvens av den osäkra framtiden var att studiedeltagarna inte kunde gå ut 

spontant. De var alltid tvungna att planera och ta hänsyn till avstånd, väder och eventuell 

medicinering (Barnett, 2005). Detta berodde på att den närliggande miljön; allergener, 

föroreningar och rök i luften, kunde utlösa episoder av dyspné (Victorson, Anton, Hamilton, 

Yount & Cella, 2009). Vissa patienter i en studie valde att avstå från att gå ut på promenader 

eller på fester och sammankomster för att undvika besvär (Chen m.fl., 2008).  

4.4 Rädslor och oro 

Rädsla och oro för andningsbesvär dominerade patienternas dagliga erfarenheter, begränsade 

fysiska och sociala aktiviteter och påverkade deras livskvalitet. Flera studier visar att 

patienterna upplever andningsproblem som det besvärligaste symtomet. Svåra episodiska 

attacker av dyspné ledde till oro och panik, vilket i sig förvärrade dyspneén och ökade 

patienternas oro och panik. Patienterna hamnade i en ond cirkel som de hade svårt att 

kontrollera (Barnett, 2005; Blinderman m.fl., 2009; Ek & Ternestedt, 2008; Fraser m.fl., 

2006; Schackell, Jones, Harding, Pearse & Campbell, 2007).  

Det fanns även de studiedeltagare som upplevde onda cirklar av smärta, dyspné, 

sömnsvårigheter och oro. Det beskrevs som en bemödande och negativ effekt på deras 

livskvalitet. De beskrev rädsla för att smärtan skulle bli värre. Tillsammans skapade dyspné 

och smärta flera orosmoment inkluderat rädsla för döden likväl som total utmattning och 

trötthet (Lohne m.fl., 2010).  

Studiedeltagarna kände sig sårbara under nätterna. Många uttryckte rädsla av dyspné, panik 

och att dö i sömnen. Vissa sov bättre på sjukhus där de kände sig trygga och säkra. 

Sömnlösheten orsakade en avsevärd frustration och oro över nästa dag. Patienterna hade 

märkt att sömnkvaliteten påverkade deras fysiska och psykiska välmående (Schackell m.fl., 

2007).  

4.5 Påverkan på humör och sinnesstämning 

När patienternas hälsa försämrades påverkades även deras psykiska tillstånd negativt, vilket 

försämrade deras livskvalitet. Många patienter i studien berättade att exacerbationerna 

påverkade deras humör och orsakade en variation av negativa känslor som depression, 

irritabilitet, dåligt humör, oro, isolering, ilska och skuldkänslor. Det vanligaste var känslan av 

att ha dåligt med energi, depression och oro (Kessler m.fl., 2006). Sjukdomen medförde även 

upplevelse av förändrad självbild, känslan av att sjukdomen var självförvållad samt känslan 

av skam och misslyckande på grund av bristen på fysisk styrka och förlust av kroppsliga 

funktioner (Barnett, 2005; Ek & Ternestedt, 2008). 

Jämfört med akut dyspné där psykologiska faktorer som rädsla och panik spelar en större roll 

är psykologiska aspekter som depression vid kronisk dyspné mer en konsekvens av att leva 

med ett tillstånd som inte blir bättre. Förbättrad andningsförmåga ledde till flera förändringar 

så som mindre trötthet, förbättrad sinnestämning, ökad övningstolerans och bättre funktionell 

förmåga. Karaktärsdrag av individen spelade in. I studien sågs att individuella skillnader samt 

hur deras motivation såg ut kunde påverka hur den funktionella förmågan var vid dyspné. Det 

kunde även påverkas av individuella begränsningar och om de hade en förbättrad 

sinnestämning och ökad tolerans för träning så förbättrades även möjlighet till funktionell 

förmåga vid dyspné (Victorson m.fl., 2009). 

4.6 Känslan av ensamhet och isolering 

Deras försämrade fysiska hälsa påverkade deras möjlighet till interaktion med andra. Detta 

hade i sin tur en negativ inverkan på deras sociala relationer.  Dessa faktorer påverkade 

patienternas livskvalitet. Flera patienter i en studie kände ensamhet. De upplevde att de själva 
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undvek relationer och att andra människor undvek dem. Eftersom de oftast fick avstå från 

aktiviteter kände patienterna att de inte hade något att prata om eller tillföra vid mötet med 

andra eftersom det inte hände något i deras liv (Ek & Ternestedt, 2008). Många 

studiedeltagare berättade att symtomen dyspné, oro och smärta ledde till social isolering, 

ensamhet, depression, känsla av förtvivlan och minskad energi. Kombinationen av dyspné och 

svår smärta tvingade flertalet patienter att leva ett smärtfullt och outhärdligt liv i sängen 

(Lohne, Heer, Andersen, Maiskowski, Kongerud & Rustøen, 2010). Även exacerbationerna 

påverkade patienternas relationer med andra. Många isolerade sig under dessa perioder och 

slutade umgås med andra människor. En del kände sig nervösa eller på dåligt humör och 

några få kunde inte prata (Kessler m.fl., 2006).  

4.7 Relationen till anhöriga och att inte ses som den ”sjuke” 

Trots alla förändringar i vardagen så hade studiedeltagarna ett behov av att bete sig och bli 

behandlad som den person de var innan sjukdomen så långt det var möjligt (Fraser m.fl., 

2006). Att känna sig bekräftad och sedd som den person de var innan beskrivs som en 

betydande faktor för lycka och upplevelsen av god livskvalitet. Men de som var närmast till 

patienten koncentrerade sig mer på sjukdomen och vad patienten inte klarade av istället för att 

se deras styrkor (Ek & Ternestedt, 2008).  

Sjukdomen skapade inte bara lidande för patienten utan även anhöriga. Patienterna tänkte att 

deras familjer var rädda, oroliga och skrämda (Kessler m.fl., 2006). En kvinna beskrev hur 

hon märkte att hennes familj tyckte att det var jobbigt att se henne bli sämre. Hon försökte 

därför skydda sin familj genom att vara stark och släppte endast ut sina undertryckta känslor 

när hon var ensam (Ek & Ternestedt, 2008). Någon beskrev att de hade fått för lite energi för 

att rå om familjen, man och barn. Att de helt plötsligt kunde somna över köksbordet (Lohne 

m.fl., 2010). 

4.8 Känna sig missförstådd av sjukvården 

Patienternas livskvalitet påverkades då deras förvändtingar på att få hjälp av sjukvården inte 

uppfylldes på det sätt de önskat sig. Kontakt med hälso- och sjukvården togs när sjukdomen 

nått ett kritiskt läge. Behandlingen låg inte i fas med sjukdomen på grund av dålig information 

vid diagnostillfället. Ibland när differential diagnoser som cancer uteslöts föll all oro för 

framtiden och rädslor för döden bort för vissa. Detta resulterade i att hjälpen söktes först när 

symtomen påverkat något betydelsefullt i personens liv. När tiden för att söka hjälp kom 

fungerade interaktionen med sjukvården dåligt och patienterna fick inte det stöd som de 

väntat. De hade obesvarade frågor och besvikelse följde när de insåg att det inte fanns några 

nya lösningar i deras dagliga kamp. Det var först när sjukdomen avancerat som patienter och 

vårdgivare insåg vad som hade lämnats ute vid diagnostillfället. Patienterna kunde börja 

värdera det som var nödvändigt för dem att veta så att de kunde fatta beslut som kunde ändra 

deras livskurs (Gysels & Higginson, 2010). 

4.9 Positiva och negativa upplevelser av meningsfullhet med livet 

Vad som avgör att en person kan känna mening med livet är olika från individ till individ. Det 

kan påverkas av personliga åsikter, mål, förväntningar, normer och intressen. Detta kan i sin 

tur påverka individens livskvalitet positivt eller negativt.  

Trots påverkan av symtom, sjukdom och oförmåga att utföra aktiviteter, ansåg flertalet att de 

hade ganska bra livskvalitet (Barnett, 2005; Blinderman m.fl, 2009). Patienterna hade 

accepterat sjukdomen som en del av livet (Barnett, 2005; Chen m.fl., 2008; Fraser m.fl., 

2006). Upplevelsen av lyckliga stunder och känsla av meningsfullhet var oftast relaterad till 

känslan av samhörighet med andra, att vara betydelsefull, att bli sedd och bekräftad. Men 

även att få vara delaktig i små sysslor och göra saker de tyckte om att göra innan de blev 
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sjuka. Patienterna behövde därför försöka planera sina dagar så att de skulle ha orken att 

utföra de aktiviteter som var viktiga för dem (Ek & Ternestedt, 2008).  

När patienterna i studiens hälsa försämrades upplevde de både fysisk och psykisk utmattning. 

De kände sig trötta, skakiga och fick perioder av ångest. Vissa kunde inte se en mening med 

livet och de fick då även svårt att tänka på framtiden. När de inte hade styrkan att hantera det 

dagliga livet så kom ibland tankar på att ta sitt liv (Ek & Ternestedt, 2008). Forskarna kunde 

även se att försämrad livskvalitet var starkt associerat med kvinnor (Blinderman m.fl., 2009). 

4.10 Syntes 

Sjukdomen KOL påverkade flera områden av patienternas liv och upplevelsen av deras 

livskvalitet i det dagliga livet. Upplevelsen av en försämrad livskvalitet berodde på besvärliga 

symtom, försämrad fysisk förmåga och dåligt psykiskt välmående. Det påverkade även deras 

möjlighet till sociala relationer. Många kände sig isolerade, framförallt vid perioder av 

försämring. Trots detta kunde vissa patienter uppleva att de hade en ganska god livskvalitet. 

Genom att planera och prioritera dagliga aktiviteter kunde patienterna tillägna sin tid åt det 

som var meningsfullt för dem.    

Huvudfynden var; förlust av förmågor, förlust av självständighet, att inte kunna vara spontan, 

känslan av ensamhet och isolering, rädslor och oro, påverkan på humör och sinnesstämning, 

relationen till anhöriga och att inte ses som den ”sjuke”, känna sig missförstådd av sjukvården 

samt positiva och negativa upplevelser av meningsfullhet med livet.  

 

5 Metoddiskussion 

Författarna gjorde en systematisk litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar för att få en 

förståelse för patienter med KOL och deras upplevelse av livskvalitet. Bara tre databaser 

användes, vilket medför en risk att relevanta artiklar inte kommit med i studien. Cinahl och 

PubMed valdes för att få ett omvårdnadsperspektiv. Ett annat alternativ skulle ha varit att 

använda Medline. Men PubMed valdes för att det är en version av Medline och innehåller 

artiklar från olika tidskriftförlag och kan därför innehålla artiklar som ännu inte blivit 

indexerade i Medline. Den tredje databasen som användes var PsycINFO för att täcka 

psykologisk forskning inom omvårdnad. I de olika databaserna återkom samma artiklar som 

sållades bort direkt.  

Inne i Cinahl valdes Peer reviewed artiklar för att artiklarna skulle uppfylla krav på att vara 

ordentligt granskade och för att få en begränsning på antalet träffar. Begränsningsalternativet 

Peer reviewed fanns inte i PubMed och PsycINFO. Inklusionskriterierna var att använda 

förstahandskällor som var skrivna mellan 2005-2010 och beskrev patienter med KOL och 

deras upplevelse av livskvaliteten. Sökningen skulle ha kunnat begränsas ytterligare genom 

att välja ett problemområde exempelvis patienternas upplevelse av dyspné. Begränsning av 

årtal till de senaste fem åren gjordes för att få fram den senaste forskningen i området.  

Sökorden valdes utifrån studiens syfte. Författarna använde sig av databasernas egna 

ämnesordlistor för att få fram lämpliga sökord och synonymer. Undantaget var upplevelse 

(experience) då Cinahl och PubMed inte hade något lämpligt alternativ. Författarna valde 

därför att översätta ordet upplevelse med ett svensk engelskt lexikon och trunkera ordet för att 

få ett bredare resultat. I PsycINFO användes endast en synonym och i PubMed användes inga 

(se Bilaga 2). Det berodde på att författarna fick ett för brett resultat. Det finns risk för att 

väsentlig information därför fallit bort.  
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En av artiklarna hade inte redovisat om de fått tillstånd av någon etisk kommitté. Patienterna 

hade fått muntlig information om studien vid två tillfällen och givit informerat samtycke. 

Enligt tidskriften som publicerat artikeln har den krav på etiska överväganden, men då det är 

svårt att tyda varje etisk fråga kan deras lista över krav inte vara heltäckande. Författarna 

valde att behålla artikeln för att det gav en bred bild på många områden som blev påverkade 

vid excacerbationer.  

Två av artiklarna handlade om specifika problem som kan uppstå vid KOL, smärta och 

sömnsvårigheter. KOL innefattar många olika problemområden och dessa två artiklar gav ett 

vidare perspektiv på upplevelsen av KOL. 

Författarna läste artiklarna grundligt och gjorde en textanalys som resulterade i teman för att 

lättare få ett överskådligt resultat av olika huvudupplevelser. Ibland var det svårt att föra in 

vissa resultatdelar under ett visst tema då de passade in under flera teman.  

Nio av tio artiklar var kvalitativa. Kvalitativa artiklar kan inte generaliseras, men eftersom 

flera av artiklarna gav liknande resultat i sina studier styrker det trovärdigheten av denna 

studies resultat. Inom kvalitativ forskning betonas förståelsen av människans upplevelse av 

olika fenomen i sitt sammanhang, vilket var fokus i studien. 

De flesta av patienterna hade måttlig till mycket svår KOL, vilket innebär att resultaten inte är 

överförbara till patienter med lätt KOL. Detta kan bero på att patienterna oftast inte tänkte så 

mycket på sin hälsa förrän de fick besvärliga symtom som påverkade deras dagliga liv eller 

att patienterna inte fångats upp tidigt av hälso- och sjukvården. 

 

6 Resultatdiskussion 

Sjukdomen KOL påverkade patienterna fysiskt, psykiskt och socialt. Dessa faktorer påverkar 

även patienternas upplevelse av livskvaliteten i det dagliga livet. Det berör många områden 

som är vikiga i en människas liv. Sjukdomen medförde förluster av olika slag, som nedsatt 

funktion och möjlighet att leva sitt liv i den utsträckning som de brukade göra innan de blev 

dåliga. Det påverkade relationen med anhöriga och förmågan att känna sig självtändiga. De 

kände sig ibland undsatta av sjukvården och upplevde även bristande stöd i det initiala skedet 

av KOL. Några huvudupplevelser som patienterna hade var rädsla, oro, påverkan på humör 

och sinnesstämning, en variation av negativa känslor, isolering, ensamhet, psykisk och fysisk 

utmattning, frustration och svårt att se mening med livet och tänka på framtiden. 

Författarna kunde se i resultatet att patienterna upplevde sjukdomen oförutsägbar och att de 

hade det svårt att anpassa sig till den nya situationen. Detta medförde stress och oro i 

patienternas liv, och de enklaste sysslorna blev mycket svåra att utföra, vilket hade en negativ 

inverkan på patienternas livskvalitet. Benner och Wrubel (1989) tar upp i sin omvårdnadsteori 

att när patienterna hamnar i en nya, främmande situationen uppmärksams de på den 

kroppsligga kunskapen som gick på rutin innan sjukdomen. Nu krävs ny kroppslig intelligens 

som de på ett medvetet sätt genom att tänka medans de måste öva in nya rörelsemönster 

(Benner & Wrubel, 1989). Sjuksköterskans uppgift blir då att hjälpa patienten att hantera sin 

nya situation. För att hjälpa dem med detta behöver sjuksköterskan veta vad som är viktigt för 

individen. Precis som Benner och Wrubel (1989) menar så är en viktig omvårdnadsuppgift att 

se till att patienten i största möjligaste mån lever i överensstämmelse med vad som är viktigt 

för denne även vid sjukdom. Då omsorg ger möjlighet att skapa mening och innehåll i livet. 

Att lägga tyngdpunkt på att de ska kunna hantera sitt liv, förståelse av vad som är 

betydelsefullt för dem och vad de är rädda för att inte klara av längre. På detta sätt kan 
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sjuksköterskan få klarhet i hur patienterna själva ser på möjligheterna att hantera sin situation. 

Men även kommunikation och interaktion är viktigt, samtal om minnen och samtal överlag 

kan ge viktig information om personens intressen (Benner & Wrubel, 1989). Sjuksköterskans 

roll skulle kunna vara att medverka i stödgrupper och på så sätt fånga upp patienters 

individuella intressen, informera och stödja dem vid olika frågor som rör deras hälsotillstånd. 

På så sätt kan sjusköterskan hjälpa patienten att förbättra deras livskvalitet. I Haldings (2010) 

studie kan författarna se hur ett aktivt deltagande i samt ett engagemang i grupper som erbjöd 

möjligheter för patienter att dela sina kunskaper. Där de fick uppmuntran, ömsesidig tillit och 

stöd gav ett ökat självförtroende och motivation för egenvård och vidare socialt deltagande 

och gynnade interaktionen i gruppen. Ett uppfattat stöd under rehabilitation gjorde coping och 

anpassning lättare samt hade en positiv effekt på livskvaliteten. Den informella, muntra 

atmosfären i grupperna var viktiga för deltagarnas engagemang och för att etablera stödjande 

relationer, underlättade för kommunikationen och gjorde sammankomsterna trevliga. Denna 

stämning gjorde de traditionella rollerna patient- vårdare mindre. Tid, tillit och delad 

förståelse underlättade sessionerna. Med en dialog av personlig erfarenhet där de fick 

möjlighet att dela och att ta råd från andra var viktigt (Halding, Wahl & Heggdal, 2010). 

Även Ek (2010) kunde se i sin avhandling nyttan av att få byta erfarenheter med andra i 

liknande situationer och hur det kan bidra till att livet känns meningsfullt (Ek, 2010). Med 

stöd av detta kan sjuksköterskan underlätta kontakten med sjukvården. 

Författarna kunde se i studiens resultat vilken betydelse patientens karaktärsdag hade för hur 

väl de hantera sin nya situation. Ek (2010) tar upp i sin avhandling hur olika människor 

anpassar sig och värderar attityden till sina begränsningar och svårigheter i livet. Detta är 

något som kan kopplas till patienternas upplevelse av livskvaliteten i det dagliga livet. När det 

inte går att påverka sin situation vid svår sjukdom kan personens attityd ändras och 

människan kan finna ett nytt sätt att leva. Alla upplever inte situationen på samma sätt. Det 

kan få olika konsekvenser för olika människor och hanteras olika från person till person i 

olika delar av sjukdomsförloppet. Upplevs trygghet i livssituationen kan det bidra till en 

positiv attityd till livet. Det förutsätter att personen kan finna mening, detta måste personen 

söka och finna själv (Ek, 2010). Även Benner och Wrubel (1989) tar upp hur personens 

speciella intressen är avgörande för hur de upplever sin situation och reagerar eller handlar. 

Det är viktigt att se vad personen uppfattar som stressframkallande och vilka 

copingmöjligheter som finns. Omsorg skapar möjligheter. Begreppet välbefinnande beskrivs 

som omvårdnadens mål. Vad det innebär att främja detta beror på situationen och olika 

svårigheter i patientens tillstånd. Här måste sjuksköterskan lära känna patienten och förstå vad 

som är viktigt för denne. Även se den enskilda individens verklighetsuppfattning för att få en 

bakgrundsförståelse. Ett annat viktigt mål är coping, som är ett uttryck för något individuellt 

och personligt. Målet för omvårdnad är att den egna individen ska kunna hantera sin 

livssituation trots sjukdom, lidande och förlust (Benner & Wrubel, 1989).  

Författarna hade med artiklar från Sverige, Norge, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA 

och Taiwan. Det vi upptäckte var att patienterna upplevde symtomen på likartade sätt, men att 

de hanterade sina nya situationer olika. Detta kan bero på kultur, tradition och religion 

skillnader. Exempelvis så skiljer den taiwanesiska familjedynamiken sig från den västländska. 

Patienterna i Chens (2008) studie levde med eller nära sina familjer. När patienterna inte 

själva kunde lindra symtomen vände de sig till sin familj för hjälp. I Barnett (2005), Ek 

(2008) och Frasers (2006) studier uttryckte patienterna ett visst obehag över att be anhöriga 

om hjälp, det gjorde inte de taiwanesiska patienterna. Om denna skillnad berodde på att det 

var mer naturligt för dem att få hjälp av anhöriga eller om det bara var så att ämnet inte kom 

upp under studiens gång kan diskuteras. Några av de metoder patienterna använde för att 

lindra symtomen var baserad på traditionell kinesisk medicin, som exempelvis att delta i Chi 
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Kung, dricka ginseng, inte äta mandariner, inte äta kalla maträtter eller få massage med oljor, 

och används sällan i västvärden.  

Artiklarna lyfter inte fram så mycket genusperspektiv och skillnader mellan män och kvinnor. 

Blindermans (2009) studie visade att kvinnor hade rapporterat sämre livskvalitet, men de tar 

inte upp varför (Blinderman m.fl., 2009). Enligt en rapport från läkemedelskommittén är 

kvinnor mer känslig för röknings skadliga inverkan på lungorna och har därmed en högre 

sannolikhet för ökad risk att utveckla KOL tidigare än män (Palmetun Ekbäck & Lernhage, 

2010).  

6.1 Konklusion 

I litteraturstudien beskrivs hur patienter med KOL upplever sin livskvalitet och hur den 

påverkas. I studien sågs att påverkan var komplex då så många olika områden för patienterna 

påverkas. De medförde förlust av förmågor och självständighet, vilket gjorde det svårt för 

dem att vara spontana. Patienterna kunde känna sig ensamma, isolerade, rädda och oroliga. 

Det påverkade även deras humör och sinnesstämning. De kunde känna sig missförstådda av 

sjukvården. Dessa faktorer hade en negativ inverkan på patienternas livskvalitet. Att kunna 

känna samhörighet med andra, bli sedd och hörd, även att bli sedd som den människa de var 

innan uppledes som meningsfullt. Ett behov sågs för att få hjälp med att hitta nya strategier 

för att gör vardagen hanterbar. Patienterna behövde få hjälp att hantera olika förluster de fått 

på grund av sjukdomen och finna mening med livet i deras nya situation samt att kunna få 

stöd för att på så sätt förbättra deras livskvalitet.  

6.2 Klinisk nytta 

Genom att få en ökad förståelse för patienter med KOL samt deras situation och upplevelse av 

sjukdom kan vårdpersonalen tidigare fånga upp patienterna så att de får bättre möjlighet att 

följa sjukdomsförloppet. De kan då även förbättra deras möjlighet till anpassning och att de 

tidigare ska kunna känna stöd eftersom kraven ändras fort vid deras försämrade hälsa och 

osäkra framtid. Sjuksköterska kan då motivera till egenvård och olika strategier för fysisk och 

psykisk välbefinnande och på så sätt förbättra deras livskvalitet. Enligt 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ska en sjuksköterska ha förmåga att: 

”uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som 

möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder” (Socialstyrelsen, 2005, s. 11). 

6.3 Framtida forskning 

Vidare forskning behövs angående hur samverkan i vården fungerar samt hur och när dessa 

patienter fångas upp och hur patienterna upplever stödet och patientundervisningen. För att 

underlätta patienternas mående är det viktigt att de känner trygghet och stöd tidigt, och får 

möjlighet till adekvat information på ett begripligt sätt. Då många kände att de hade flera 

obesvarade frågor när de kom hem eller att de inte förstått informationen. Ibland kan 

sjuksköterskan behöva föra patientens talan då det i denna litteraturstudie har framkommit att 

interaktionen med övrig vårdpersonal inte alltid fungerar på ett tillfredställande sätt. 

Patienterna kände sig ofta missförstådda. Vi är ett vårdteam som ska samarbeta och läkaren 

har kanske inte så lång tid på sig att informera då kan sjuksköterskan vara med och fånga upp 

dessa patienter med ytterligare information, undervisning och stöd. Genom att få en förståelse 

av hur patienterna upplever sin situation och ser på hur stödet kring patienterna fungerar så 

kan kvaliteten av omvårdnaden förbättras.  
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Bilaga 1 

Behandlingstrappa 

 

 

 

 

 

 

(Läkemedelsverket, 2009, s. 18) 

I Sverige används Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) för att 

gradera sjukdomsgraden i stadium 1-4 (mild till mycket svår KOL) (Läkemedelsverket, 

2009). Sjukdomsgraderingen görs med hjälp av spirometri då FEV% räknas ut (FEV1 

forcerad exspiratorisk volym, volymen forcerad utandning under 1sekund/FVC forcerad 

vitalkapacitet, den totala volymen utandat luft efter maximal inandning) (Almås & red., 

2002).



   

 

 

 

Bilaga 2 

Sökmatris 

Datum Databas Avgränsning Sökord Resultat Urval 1 Urval 2 

101105 Cinahl Peer reviewed 

 

Datum: 050101-101231  

1. Pulmonary disease, chronic obstructive  

OR 

Lung diseases, obstructive 

 

2. Experience* 

OR 

Life change events 
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Life style 

 

3. Quality of life 

OR 

Value of life 

 

4. 1 AND 2 

 

5. 1 AND 3 

 

6. 1 AND 2 AND 3 
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101105 PsycINFO Peer reviewed 

 

Datum: 050101-101231  

1. Chronic obstructive pulmonary disease  

 

2. Life experiences 

OR 

Experiences events 

OR 

Life changes 

 

3. Quality of life 

 

4. 1 AND 2 

 

5. 1 AND 3 

 

6. 1 AND 2 AND 3 
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101108 PubMed Datum: 050101-101231 1. Pulmonary disease, chronic obstructive  

 

2. Experience* 

 

3. Quality of life 

 

4. 1 AND 2 

 

5. 1 AND 3 

 

6. 1 AND 2 AND 3 

11605 

 

153360 

 

65002 
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1346 
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Bilaga 3 

Artikelmatriser 

Artikel, land  Syfte Design Värdering Resultat 

Barnett, M. (2005). 
Chronic obstructive 
pulmonary disease: a 
phenomenological 
study of patients' 
experiences. Journal of 
Clinical Nursing , 14 (7), 
805-812. 
 
Storbritanien 

Syftet med denna 
studie är att utforska 
erfarenheten av att 
leva med kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom genom 
att undersöka det 
subjektiva fenomenet 
som beskrivet av 
patienten.  

Kvalitativ, beskrivande desig. 
 
Inklusionskriterier: 
- Måttlig till svår KOL. 
Exklusionskriterier: 
- Lätt KOL. 
- Andra hälsokomplikationer.  
- Personer med annan etnisk eller kulturell bakgrund.  
- Personer med stora familjer som de viste hade 
många besökare som kom och gick ofta (pga. att de 
störde intervjuerna). 
 
Strategiskt urval. 
16 patienter tillfrågades, 6st tackade nej. Bortfallet 
berodde på att de kände sig nervösa inför att delta i 
studien eller så var de i för dåligt skick för att delta.  
 
10 patienter med måttlig till svår KOL. 9 av 10 hade 
svår KOL. 6st hade syrgas i hemmet. 
 
Ostrukturerade intervjuer som utfördes i 
patienternas hem. Bandades 
 
Textanalys. 
 

Styrkor:  
- Godkänt av the Local Research Ethics 
Committee och respiratoriska 
konsulterna innan studien. 
- Fått samtycke av patienterna innan 
intervjuerna och de var lovade att få 
vara anonyma.  
- Konkreta ex. i form av citat från 
intervjuerna.  
- Kollega som var bekant med innehållet 
och studie metoden bekräftade 
tolkningen av de teman som 
identifierades.   
 
Svagheter: 
- Författarna tar ej upp patienter med 
mycket svår KOL (inte med i studien 
pga. exklusionskriteriet: andra 
hälsokomplikationer?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOL hade en stor inverkan på studiedeltagarnas liv 
(psykologisk, fysisk och socialt).  
Deltagarna i denna studie identifierade andningsproblem 
som det värsta symtomet och att det skapade ett hinder i 
deras vardag.  
Trots att de flesta deltagarna hade allvarliga symtom så 
upplevde de sin livskvalitet som ganska bra. En uppgav att 
det var familjen som gjorde tillvaron bra, en annan ansåg 
att hon hade det bättre än andra, en tredje gjorde det 
bästa av situationen och tog situationen som den kom. Det 
fanns en deltagare som upplevde sin livskvalitet som 
mycket dålig.  
De flesta diskussioner handlade om förlust: förlust av 
karriär, familj och sociala relationen, en person tog upp 
förlusten av intimitet. De försökte utveckla coping 
strategier för att handskas med deras 
funktionsnedsättningar för att kunna leva ett så normalt liv 
som möjligt.   



   

 

 

 

Blinderman, C. D., 
Homel, P., Billings, J. A., 
Tennstedt, S., & 
Portenoy, R. K. (2009). 
Symptom distress and 
quality of life in patients 
with advanced chronic 
obstructive pulmonary 
disease. Journal of Pain 
and Symptom 
Managment , 38, 115-
123. 
 
USA 
 

För att bättre förstå 
bördan av sjukdom 
associerat med KOL, 
bör symtomen och 
diverse andra faktorer 
relaterat till 
livskvalitet evalueras 
samtidigt.  
 

Kvantitativ, jämförande design. 
 
Inklusionskriterier: 
- Diagnosen KOL, med FEV1 <30%. 
- Där den sannolika livslängden är längre än 3 
månader. 
- Bor i hemmet. 
- Engelsktalande. 
- Inga kognitiva eller psykiska tillstånd som förhindrar 
tillfredställande svar. 
Exklusionskriterier: 
- Närvaro av en eller flera andra sjukdomar där 
förväntad livslängd var mindre än 6 månader. 
 
Eventuella kandidater valdes utifrån deras journaler. 
Författarna kontaktade därefter deras läkare för att 
diskutera med dem om de tyckte att patienten var 
en lämplig kandidat, innan patienten kontaktades. 
103 KOL patienter valdes ut.  
Bortfall: 3st pga. svår hjärtsvikt. 
 
100 personer med svår KOL. 
Medelålder: 62 (± 10,5). 
81% var vita, 53% kvinnor, 44% var gifta, 31% levde 
ensam. 
Medel FEV1 var 24,4% (±3,9). 
De vanligaste övriga sjukdomar patienten hade: 
bronkit, astma, emfysem, hjärtsjukdomar.  
 
Data samlades utifrån patientens journaler och 
patienten själv. Forskarna använde 7 olika 
bedömningsinstrument, i form av frågeformulär, som 
patienterna fick fylla i. De innehöll bedömning av 
bland annat kognitiv funktion, symtom, bedömning 
av prevalens, karaktär och grad av symtom besvär, 
mätning av psykisk status och psykisk välmående, 
mätning av hälso-relaterad livskvalitet.  
 
Data beskrivs som procent, medelvärde 
(standardavvikelse) och median (minimum, 
maximum). Resultaten från mätningen av den 
hälsorelaterade livskvaliteten jämfördes med 
resultaten av de andra bedömningsinstrumenten. 
 
 
 

Styrkor: 
- The Institutional Review Boards at 
Beth Israel Medical Centrum i New 
York, Massachusetts General Hospital, 
Boston och New England Research 
Institute godkände den orginala studie 
protokolet.  
- Skriftlig godkännande av deltagare 
innan studie. 
- Visar upp resultaten i tabeller. 
- Många deltagare.  
 
Svagheter: 
- Går endast att generalisera till 
patienter med svår KOL.  
 

Patienter som inte hade så stor funktionell försämring fick 
inte så stor förändring på livskvaliteten. Dock, psykologisk 
och spirituell välmående var relativt väl bevarad.  
Besvärliga symtom hade en stark negativ inverkan på 
patienternas livskvalitet. Hinder i livskvaliteten var starkt 
associerat med det kvinnliga könet och funktionell 
försämring. 
De som hade högre psykisk välmående graderade sin 
livskvalitet högre. 
Bördan av andra sjukdomar (förutom KOL), kognitiv 
funktion och spiritualitet hade inte en signifikant påverkan 
på livskvaliteten.  
Inga andra associationer med livskvaliteten och deltagarnas 
ålder, ras, civilstatus, leva ensam eller hur alvarlig KOL (mät 
med FEV1) kunde ses. 



   

 

 

 

Chen, K.-H., Chen, M.-L., 
Lee, S., Cho, H.-Y., & 
Weng, L.-C. (2008). Self-
managment behaviours 
for patients with 
chronic obstructive 
pulmonary disease: a 
qualitative study. 
Journal of Advanced 
Nursing , 64(6), 595-
604. 
 
Taiwan 

Syftet med denna 
studie var att utforska 
den självhanternde 
beteendet av 
patienter med KOL 
med avsikt att förstå 
hur patienter hanterar 
deras sjukdom.   

En kvalitativ, deskriptiv design. 
 
Inklusionskriterier: 
- Haft KOL i minst 1 år. 
- Talade mandarin eller thailändska. 
 
Bekvämlighets urval.  
För att bättre förstå beteendet av patienter i olika 
omständigheter, valdes deltagare från olika miljöer: 
thorax avdelning, primärvården och den 
respiratoriska therapi rummet i en medicin center i 
norra Taiwan. 
 
18 män mellan 55-81 år (medelålder 74,06 år) deltog 
i studien.  
Enligt GOLD klassificering hade 3 lätt KOL, 5 
medelsvår KOL, 8st svår KOL, 1 mycket svår KOL och 
1 missade spirometriundersökningen och kunde 
därför inte klassificeras.  
  
Halvstrukturerade intervjuer som bandades. 
 
Innehållsanalys.  

Styrkor: 
- Godkänt av Institutional review board 
och skriftlig godkännande av deltagarna 
innan datainsamling. 
- De bandade intervjuerna och diktaten 
granskades av 2 forskare för att 
försäkra sig om att det var korrekt.  
- 2st studiedeltagare fick granska och 
validerade forskarnas tolkning av datan.   
- Patienter som gav viktig inblick blev 
intervjuad en andra gång.  
- Citat finns med i resultatdelen.  
 
Svagheter: 
- 1 missade spirometriundersökningen 
och kunde därför inte klassificera 
graden av KOL.  
- Endast äldre män i studien. 
 

De vanligaste symtomen var dyspné, hosta och ökad 
slemproduktion. Studiedeltagarna hanterade symtomen på 
olika sätt, bl.a. minskad aktivitet.  
Oron för symtomutveckling gjorde att deltagarna anpassar 
aktivitetsnivå efter ork. 
Luftkvaliteten utomhus och på allmänna platser påverkade 
om studiedeltagarna gick ut eller inte, en deltagare gick 
sällan till fester eller sammankomster. 
Studiedeltagarna försökte ändra negativa tankar till positiva 
och kontrollera emotionella rubbningar, vilket minskade 
den potentiellt negativa influensen på deras sjukdom.  
Vissa ansåg att de skulle acceptera symtomen som en del 
av ödet.  
Att vänja sig vid symtomen var ett av beteendena 
involverade i emotionell anpassning.  
Ändrade livsstilsvanor för att förbättra hälsan: motion, ta 
sin medicin regelbundet, anpassad kost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

Ek, K., & Ternestedt, B.-
M. (2008). Living with 
chronic obstructive 
pulmonary disease at 
the end of life: a 
phenomenological 
study. Journal of 
Advanced Nursing , 62 
(4), 470-478. 
 
Sverige 

Syftet av denna studie 
var att beskriva den 
essentiella 
strukturerna av den 
levda erfarenheten av 
att leva med svår KOL 
under den palliativa 
fasen av sjukdomen.  

Kvalitativ, beskrivande design.  
 
Inklusionskriterier: 
- Diagnosen KOL. 
- Anses vara i palliativ fas. 
- Tillräckligt bra skick för att kunna intervjuas. 
- Kunna förstå och prata svenska. 
 
Deltagarna valdes utifrån 2 olika sjukhus och 
lungmedicin avdelningar i Sverige. 9 patienter (5st 
från ena sjukhuset, 4st från den andra) fick förfrågan, 
1st tackade nej.  
 
Totalt 8 personer (5 kvinnor, 3 män) i åldrarna 48-79 
år deltog i studien.  
6st hade oxygenbehandling i hemmet, 2st vägrade 
behandlingen för att de såg det som ett hinder i 
vardagen.  
 
Datainsamlingen skedde i form av intervjuer. De 
hade 5 öppna huvudfrågor och använde sig av 
ytterligare frågor för att få mer detaljer och få 
djupare svar. 6 av intervjuerna utfördes i 
patienternas hem, 2st på sjukhus. Intervjuerna 
bandades, för att sedan dikteras.  
 
Innehållsanalys. 

Styrkor: 
- Forskarna fick tillstånd att utföra 
studien av lokal administratör från 
sjukhusen och från lokala 
forskningsetiska kommittén. 
- Den första författarens analys av 
intervjuerna diskuterades och 
validerades av den andra författaren.  
- Konkreta exempel på hur de 
analyserat datan. 
- Har lyft fram citat för att ge en klarare 
bild av författarnas resultat. 
 
Svagheter: 
- Endast 1 intervjutillfälle med varje 
patient. Ytterligare intervjuer med 
patienten och anhöriga skulle kunna ge 
en bättre förståelse av hur det är att 
leva med KOL. Artikeln ger dock en 
förståelse för liknande situationer.  
- Svårt att definiera när patienten 
kommit in i den palliativa fasen, enda 
kriterium författarna tar upp är behovet 
av oxygenbehandling i hemmet.  
- 1 bortfall – tar ej upp varför. 
 

Patienterna beskrev fenomenet ”att leva med KOL” som en 
klar begränsning i deras livsrum, vilket hade en 
betydelsefull inverkan på deras dagliga liv.  
Andningssvårigheterna och det faktum att de inte hade 
någon styrka i kroppen ledde till att de var tvungna att 
ändra sina prioriteringar och livsstilar. Det var svårt för dem 
att ha så lite energi och vara tvungen att avstå från olika 
aktiviteter och att acceptera att de blivit beroende av andra 
människor samt olika hjälpmedel.   
Andningssvårigheter beskrevs som det symtom som var 
mest besvärlig och den som medförde den största 
restriktionen i deras vardag. 
Bristen på den fysiska styrkan och kroppsliga funktions 
förlusten kunde upplevas som ett misslyckande och som 
något skamligt.   
Deras beskrivningar var karakteriserade av känslan av både 
social och existentiell ensamhet.  
Alla studiedeltagare beskrev ensamhet. De beskrev social 
isolering trots att de hade tillgång till nära relationer, och 
kände att de själva undvek relationer och att andra undvek 
dem. Detta berodde bl.a. på att de inte orkade gå ut eller 
att de kände sig värdelösa och att de inte hade något att 
medföra.  
Studiedeltagarna beskrev hur stressigt det var att inte veta 
hur de skulle må från dag till dag eller om de skulle ha den 
fysiska styrkan att hantera situationen. De fysiska 
begränsningarna medförde även mental stress och känslan 
av meningslöshet.  
Deras självbild hade förändrats, och de uttryckte även att 
de inte fann någon mening med livet, hos vissa var denna 
känsla så stark att de ville dö. Det fanns dock de som 
upplevde lyckliga stunder och känslan av meningsfullhet 
som oftast var relaterat till känslan av samhörighet, att vara 
betydelsefull, bli sedd och bekräftad, delaktig i små sysslor, 
göra saker de tyckte om att göra innan sjukdom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

Fraser, D. D., Kee, C. C., 
& Minick, P. (2006). 
Living with chronic 
obstructive pulmonary 
disease: insiders' 
perspectives. Jurnal of 
Advanced Nursing , 55 
(5), 550-558. 
 
USA 

Syftet med denna 
studie var att utforska 
äldre vuxnas 
erfarenhet med svår 
KOL för att få en 
förståelse av hur 
sjukdomen hade 
påverkat dem och 
sätten de hade 
integrerat sjukdomen 
in i deras liv.  

Kvalitativ, beskrivande design. 
 
Inklusionskriterier: 
- 55 år och uppåt. 
- Bor i hemmet. 
- Talar engelska. 
- Villiga att dela med sig av sina erfarenheter av KOL. 
- Diagnostiserad med mycket svår KOL.  
Exklusionskriterier: 
- Kognitiva hinder, t.ex. demens. 
 
Strategiskt urval. 
Deltagarna valdes utifrån en grupp av patienter som 
var involverade i ett sjukhus situationshanterings 
eller lungrehabiliterigs program i USA.  
 
10 personer deltog i studien (5 kvinnor, 5 män) i 
åldrarna 59-86 år (medelåldern 71 år).  
8st var vita amerikaner och 2st var afroamrikaner.  
4st var gifta, 4st var änkling, 2st var singla (aldrig 
gift). Alla hade informellt stöd från familj och vänner. 
Alla hade mycket svår KOL.  
8st var beroende av oxygenbehandling, 2st använde 
oxygenbehandling vid behov. Alla använde någon 
form av bronkdilaterande läkemedel, 3st använde 
läkemedel mot ångest/oro eller antidepressiv 
läkemedel. 9 av 10 använde även andra läkemedel, 
bl.a. diuretikum, adrenal kortikosteroid och 
blodtryckssänkande medicin.  
 
Intervjuer i deltagarnas hem eller på sjukhusets 
lungrehabiliterings center som bandats. Banden 
dikterades.  
 
Textanalys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrkor: 
- Etiskt godkänd av den sponsrade 
universitetet och sjukhus institutionell 
gransknings nämnd.   
- Studiedeltagarna var anonyma. 
- Redovisar intervjufrågorna i artikeln – 
relevanta frågor.  
- 2st av studiedeltagarna fick se 
resultatet av deras intervjuer för att 
försäkra sig om att författaren uppfattat 
dem korrekt. 
- 2st forskare granskade diktaten och 
utvecklade teman för att minska risk för 
tolkningsfel.  
- Författarna har tagit med citat som 
styrker deras tolkningar.   
 
  

Studiedeltagarna gav klara beskrivningar om deras liv med 
KOL och hur sjukdomen påverkade varje del av deras 
dagliga liv, som nedsatt ork med mera.  
Studiedeltagarna beskrev episoder av dyspné, allt från 
lätthanterliga episoder till episoder som var så svåra att de 
upplevde överväldigande känsla av panik. 
Studiedeltagarna uppger att andra inte riktigt kan förstå 
hur skrämmande det är att få andningssvårigheter. 
Progressionen av sjukdomen hotade studiedeltagarnas 
förmåga leva självständigt och bidrog till känslan av 
isolering och dålig livskvalitet. När de skulle beskriva sin 
livskvalitet svarade en studiedeltagare att han inte fick ut så 
mycket av livet när han inte kan göra någonting. 
Att leva med KOL handlar om mer än att kunna hantera de 
fysiska förlusterna, utan även de emotionella reaktionerna 
(förnekelse, klandra sig själv, ångest, accepterande) som 
dessa förluster medför. 
Trots att studiedeltagarna var medvetna om att de hade en 
progressiv sjukdom och att det innebar en konstant 
förändring så upplevde de att livet med KOL var 
oförutsägbart. 



   

 

 

 

Gysels, M., & Higginson, 
I. (2010). The 
experience of 
breathlessness: the 
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Spanien 

Är att utreda hur 
erfarenheterna av 
andnöd vid KOL 
påverkar patientens 
attityd till slutet av 
livet och hur det 
påverkar deras 
livskvalitet. 

Kvalitativ, förklarande design. 
 
Inklusionskriterier:  
- Andfåddhet som ett besvärande symtom och som 
en del av tillståndet KOL. 
- En villighet att kommunicera sina erfarenheter i en 
grundlig intervju. 
 
Strategiskt urval. 
Patienter valdes ut från lungkliniker på sjukhuset i 
samråd med specialistlungsköterskor som noga 
konsulterades.  
 
Antal 18 st. 11 kvinnor och 7 män. Medelålder på 69-
70 år. 
 
Halvstrukturerade intervjuer .  
Demografisk data och klinisk information av 
patienter hämtades från patientens journaler eller 
vid specialistdatabaser. Svårighetsgraden av 
patienternas sjukdom blev specificerad med hjälp av 
GOLDs riktlinjer.  
 
Textanalys.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrkor: 
- Studien är etiskt godkänd av den 
lokala forsknings och etik. 
- De har i studien valt ett strategiskt 
urval av informanter som har mycket 
att berätta om forskningsfrågan. 
 
Svagheter: 
- Intervjuerna byggde på patienternas 
minnen av vad som hade erbjudits i 
vården. Det går inte att verifiera om de 
inte erbjöds mer information än vad de 
hävdar att de fått. Eller så tog kanske 
inte patienterna in informationen när 
läkaren pratade om prognosen.  
 

Kontakt med hälso- och sjukvård togs när de nått ett kritiskt 
läge. Behandlingen följde inte diagnosen på grund av hur 
diagnosen givits. Vilket resulterade i att hjälp söktes när 
symtomen hade påverkat något betydelsefullt i personens 
liv. I vissa fall härledde betydelsen av KOL med andra 
möjliga diagnoser. Som när cancer uteslöts föll all oro om 
framtiden och rädslor för döden bort för vissa. En patient 
beskrev den ansträngning som krävs för att klara dagliga 
aktiviteter som går på rutin och är självklara för andra 
människor. När tiden för att söka hjälp kom fungerade 
interaktionen med sjukvården dåligt, och de fick inte det 
stöd som de väntat. De hade obesvarade frågor och 
besvikelse följde när de insåg att det inte fanns några nya 
lösningar i deras dagliga kamp. Det var först när sjukdomen 
avancerat som patienter och vårdgivare insåg vad som 
lämnats ute vid diagnostillfället. Och att de kunde börja 
värdera det som var nödvändigt för dem att veta så att de 
kunde fatta beslut som kunde ändra deras livskurs. 
Patienterna tänkte inte på framtiden mer än till nästa dag. 
De uppfattade framtiden som osäker och förberedde sig 
inte på vad som skulle komma. En patient summerade vad 
andnöden betydde för henne. – Att livet bara stannar. 
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Frankrike, Tyskland, 
Spanien, Sverige och 
England 

Studien gjordes för att 
erhålla en insyn av 
patienters förståelse, 
igenkännande och 
erfarenheter av 
exacerbation vid KOL. 
Och att utforska 
patient belastningen 
kopplat till dessa 
tillfällen utifrån deras 
perspektiv. 

Kvalitativ, beskrivande design. 
 
Inklusionskriterier: 
- FEV1 / FVC < 70%.  
- 2 eller fler exacerbationer. Specificerat i 
patienternas journal som förvärrade andningsbesvär 
så att mediciner behövts som kortikoider och/eller 
antibiotika eller/och sjukhusinläggning behövdes . 
Under det senaste året. Och en till episod i de 
senaste 6 månaderna.  
Exklusionskriterier:  
- Inlagda patienter eller de som har allvarliga tillstånd 
som lungcancer och hjärtfel som inte är kopplade till 
KOL, astma. 
- En historia av psykiatriska störningar, kognitiv 
försämring eller otillräckliga språk färdigheter .  
 
Patienter blev rekryterade av 7 allmänpraktiserande 
läkare under vanliga klinikbesök genom 
bekvämlighetsurval. Under besöket diskuterade 
läkaren studien med patienter, och om de var 
lämpade så inbjöds de att delta i en intervju. Läkaren 
kollade också efter information i journaler. Efter 
läkarbesöket ringde patienterna upp deras lokala 
studie koordinator för att få mer information och 
träff för intervju. 
 
125 patienter, 82 var män och 43 kvinnor. Ålder > 
eller lika med 50 år. 50 % av deltagarna var 50-65 år.  
 
VAS skalor för att se hur oroliga de var inför 
exacerbation och vid deras generella känsla under 
stabila perioder och under exacerbationer. Sedan 
användes en 5 gradig skala för att beskriva det här.  
Halvstrukturerade intervjuer användes när de 
intervjuades i hemmen.  
 
Innehållsanalys. Intervjuerna blev översatta 
ordagrant där teman analyserades. Data för hela 
populationen är beskrivna som frekvens och 
medelvärde, median eller som nummer och procent 
av patienter med samma svarsalternativ. Data 
samlades för öppna och slutna frågor kopplat till 
jämförelsen i patientsvaret. Procent uttrycktes för 
hela populationen hellre än till enskilda patienter. 
 

Styrkor: 
- Patienterna fick muntlig information 
och gav sitt samtycke. 
- Det är en orginalforskning med 
orginaldata från deras undersökning.  
- Insamlat data stöder forskarens 
resultat.  
- Studien har klinisk relevans.  
- Enstaka citat förekommer. 
 
Svagheter: 
- Eftersom patientdata kanske saknas 
för några frågor kommer inte 
procentantalet upp i 100%. Och 
patienter kan utelämna svar på frågor 
eller att de kan svara med flera svar på 
några en del frågor, så antalet svar för 
öppna och slutna frågor svarar inte 
alltid på det totala numret av svarande 
personer.   
 

Vissa patienter nämnde spontant en rädsla för att dö eller 
för lidande under exacerbationerna. Och att det påverkar 
aktiviteter, humör/ sinnesstämning och 
personliga/familjerelationer rapporterades frekvent.  
Läkare tenderar att underskatta den psykologiska påverkan 
vid exacerbationer jämfört med vad patienter rapporterar. 
Läkarna antog att patientens fysiska försämring var 
tilltagande i större grad än att de försämrades psykiskt.  
Många patienter indikerade att exacerbationer hade en 
oroande effekt i olika avseenden i deras liv. Och att det 
orsakade kraftig och påtaglig oro. 90% av patienterna 
rapporterade att exacerbationerna hade påverkat deras 
ADL, hälften av dem behövde hjälp med en viss uppgift i 
hushållet, handla, laga mat med mera.  
För hälften av patienterna så stannade alla aktiviteter upp 
under en exacerbation. Några berättade att de knappt gick 
att röra sig. Av dessa 47 patienter kunde 37,6% inte göra 
något alls.  
Majoriteten av patienterna (64,8%) rapporterade att dessa 
tillfällen också påverkade deras humör och orsakade en 
variation av negativa känslor som depression, 
irritabilitet/dåligt humör, oro, isolering, ilska och 
skuldkänslor. Framförallt var det vanligaste att de kände att 
de hade dåligt med energi, depression och oro.  
Det påverkade även deras relationer med andra. 27st 
isolerade sig under exacerbation. 21st slutade umgås med 
andra. 9st kände sig nervösa eller på dåligt humör. 5st 
kunde inte prata.  
Det hade också en påverkan på patientens familj. De tänkte 
att deras familjer var rädda, oroliga och skrämda. 
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Norge 

Den här studien 
utvärderade 
erfarenheterna av 
smärta hos patienter 
med kronisk 
obstruktiv 
lungsjukdom (KOL). 

Kvalitativ, beskrivande design. 
 
Inklusionskriterier: 
- En diagnos av grad III eller IV av KOL. 
- Ålder > 40 år. 
- Uppleva smärta. 
- Att kunna bli intervjuade av ett skandinaviskt språk. 
- Nyligen fått en tid uppsatt på sjukhus för deras 
behov av lungtransplantation.  
Exklusionskriterier: Innefatta de en diagnos av 
lungcancer eller brist på enzymet delta 1- antitrypsin, 
hjärtfel eller hjärtsjukdom. 
 
Totalt 50 patienter var lämpade för att delta. De 
intervjuades av sjuksköterska för att se om de hade 
någon smärta. 19st hade det och av dessa nekade 2st 
at delta för de var för trötta eller bedömde att 
smärtan inte var så allvarlig. 1 var för sjuk för att 
intervjuas. 
 
Totalt 16. 13 kvinnor och 3 män. Medelålder: 57,9år. 
 
Halvstrukturerade intervjuer användes. Med 
intervjuer för att fullfölja studiesyftet. Som 
komplement användes en välgrundad tillförlitlig mått 
av smärta användes för att samla in data. 
Alla deltagarna fick samma frågor men 
ordningsföljden på frågorna kunde variera. Under 
intervjuerna samlades typiska demografiska data in 
samt rökvanor. En sammandragen smärtförteckning 
användes för att få information om smärtintensitet, 
lokalisation och hur den påverkade dagliga 
aktiviteter. En skala på 1-10 användes för att påtala 
ingen smärta till den värsta. Medicinska journaler 
hämtades för att få en bild av lungfunktionen (FEV1, 
FVC med mera). 
 
Syftet var att fånga upp meningsfullt innehåll av 
patienters upplevelser. Baserat på analyser i 3 steg.  
1:a steget försöker forskaren förstå vad patienterna 
själva har uppfattat. 2:a steget innefattade ett antal 
strukturerade analyser för att få fram den mest 
troliga förklaringen av delar i texten. Det slutliga 
steget bestod av en teoretisk nivå där man jämförde 
fynd från den här studien med tidigare gjorda 
studier. 

Styrkor: 
- Studien är etiskt godkänd av regionala 
kommittén för medicinsk forskningsetik 
och av Norska socialvetenskaps 
dataservice i rikshospitalet.  
- Förekommer mycket citat i texten.  
- 2 forskare ledde de 6 första 
intervjuerna tillsammans för att 
försäkra sig om att frågorna i 
intervjuguiden gick att besvara och 
förutsatte information som skulle svara 
på studiens syfte. Alla intervjuer blev 
bandade.  
 
 

Onda cirklar av smärta, andnöd, sömnsvårigheter och oro 
beskrevs som en bemödande och negativ effekt på 
patienternas livskvalitet.  
Varje patient som använde analgetika oroade sig alla för 
bieffekter som intoxikation, konfusion, sömnlöshet.  
Patienterna beskrev rädslan av att smärtan skulle bli värre, 
tillsammans skapade andnöd och smärta flera orosmoment 
inkluderat rädsla för döden likväl som total utmattning och 
trötthet. 
Alla rapporterade andnöd och oro och vissa relaterade det 
till smärtan.  
Social isolering ensamhet, depression, känsla av förtvivlan 
och att symtomen tog av deras energi.  
Många beskrev att de hade haft smärta i flera år som de 
tolkade som anginabesvär. 
Kombinationen av andnöd och svår smärta tvingade 
flertalet patienter att leva ett smärtfullt och outhärdligt liv i 
sängen fångade i sin smärta.  
Många tvingades in till ett ensamt, tyst inlåst liv. Någon 
beskrev att de hade fått för lite energi för att rå om 
familjen, man och barn. Att de helt plötsligt kunde somna 
över köksbordet.  
Nästan alla patienter rapporterade att interaktionen av 
multipla symtom speciellt smärta och andnöd resulterade i 
trötthet och en smärtsam fångenskap som utgjorde en 
allvarlig påverkan på deras dagliga liv och livskvalitet. De 
beskrev något av en ond cirkel som var svår att leva med, 
utmattande och smärtfull som tillät få möjligheter att andas 
som återigen ökade smärta och oro. 
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England 

Att undersöka 
patienters perspektiv 
av sömn vid KOL. 
Genom att utforska 
erfarenheter av sömn, 
sömnkvaliteten, 
behandlingsstrategier 
för att få sova och 
rollen av sömn i 
livskvaliteten. 

Kvalitativ, beskrivande design. 
 
Inklusionskriterier: 
- Måttligt svår andningsobstruktion med FEV1 < 80% 
tillsammans med en märkbar svårighet av 
andfåddhet enligt MRC andningssvårighetsskalan. 
Exklusionskriterier:  
- En syrgassaturation mindre än 90% vid vila.  
- Nyligen utskriven från sjukhus.  
- En klinisk historia av höga snarkningar med apne´, 
obstruktiv sömnapne´ , sömnrubbningar. 
- Betydande samtidig sjukdom med sömnstörningar, 
konfusion, inlärningssvårigheter och andra tillstånd 
som skulle försvåra patienters möjlighet att delta. 
 
Deltagare valdes ut av en lungspecialistsjuksköterska 
som frågade patienter om de var villiga att diskutera 
deras sömn med en forskare. Patienter kontaktades 
av forskaren som kollade om det var i enlighet med 
studien och deras villighet att delta. 
 
6 män och 4 kvinnor. Medelålder på 65,8 år. 
 
Halvstrukturerade intervjuer. 
Förklarande frågor kompletterades för att få ett 
sammanhängande, strukturerande mått av 
patienters sömn, sinnesstämning och utmärkande 
drag av sjukdomen.( Här användes olika 
frågeformulär som HAD; oro, depressionsskala). 
Bandade halvstrukturerade intervjuer användes. 
 
Textanalys.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Styrkor:  
- Studien är godkänd av South Devons  
forsknings etiska kommitté.  
- Den kliniska nyttan av studien är 
diskuterad, kan användas av kliniker 
som vårdar dessa patienter då den här 
studien ställer upp frågor om prevalens 
av nattlig oro gällande andfåddhet och 
ett behov av att diskutera 
sömnproblem.  
- Styrkan i den här studien ligger i dess 
unika kvalitativa närmanden av sömn 
vid KOL. Hur patienters perspektiv av 
oro och rädslor kan påverka 
sömnkvalité och välmående.  
- Det finns gott om citat i texten. 
- Metodologiska brister diskuteras.  
 
 

Personerna var ansträngda av effekterna av deras KOL men 
kände att de lärt sig leva med det. 
Fastän de förväntade sig att sova mindre på grund av deras 
ålder, sjukdom. Reducerande aktivitetsnivå och begränsade 
livsstil så orsakade sömnlösheten en avsevärd frustration 
och oro över nästa dag. Och deltagarna märkte att 
sömnkvalitén påverkade på deras fysiska och emotionella 
välmående.  
Oro och rädsla av andfåddhet dominerade deras dagliga 
erfarenheter, begränsade fysiska och sociala aktiviteter och 
påverkade deras livskvalitet. Alla personer beskriver 
plötsliga episoder av andfåddhet som väckte panik och 
ytterligare oro samt andnöd.  
På natten kände de sig sårbara och isolerade från dagliga 
stödmekanismer. Många uttryckte rädsla av andnöd, panik 
och att dö i sömnen. Som tankar om de ska få se nästa 
morgon. Vissa sov bättre på sjukhus där de kände sig trygga 
och säkra.  
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USA 

Identifiera viktiga 
patientrapporterade 
begrepp av dyspné 
och associerad 
verksamhet för att 
skapa en dyspné 
specifik 
begreppsmässig 
model för KOL-
sjukdom. 
 

Kvalitativ, beskrivande design. Där de identifierade 
huvudkoncept genom intervjuer med 25 KOL 
patienter. Review av vetenskaplig litteratur och en 
input av 22 experter. 

 
Inklusionskriterier:  
- Individer med KOL diagnos. 
 
Snöbollsurval.  
Till de öppna-slutna individuella patient intervjuerna 
valdes och identifierades patienter med KOL ut av 
medlemmar från ett medicinskt team från lung- och 
KOL kliniker och lungfunktionslabb med ett stort 
midwestern undervisningssjukhus. 
 
15st patienter deltog i öppna och slutna individuella 
intervjuer. Majoriteten var män 80%. Medelåldern 
var 81år. 67% var gifta. Alla förutom 2st hade 
uppnått minst högskole- universitetsnivå. Och nästan 
alla var pensionerade. 10st deltog i tänk högt 
intervjuer. Majoriteten här var kvinnor 60% med en 
medelålder på 71år. Majoriteten levde ihop med 
andra 70%. De flesta hade uppnått universitetsnivå. 
Alla utom en hade en historia med rökning. 
 
15st patienter deltog i öppna och slutna individuella 
intervjuer.  
Som en komponent av grounded theory metoden 
bearbetades intervjuer systematiskt. Bandade 
intervjuer blev utskrivna ordagrant. Experter 
sammankallades för att generera en gemensamt 
överenskommen lista av teman och dimensioner av 
huvudidéer som uttrycktes vid intervjuerna. 
Litteratur reviews på medline gjordes för att 
identifiera och undersöka existerande modeller för 
dyspné och KOL som skulle hjälpa till att förklara 
patienters erfarenheter av KOL och för att framställa 
en dyspné specifik begreppsmässig modell för KOL. 8 
olika modeller blev identifierade.( En av dessa 
organiserade fenomen relaterade till dyspné). 
 
Konstant jämförande metod. (Grounded theory , 
temaanalysering.) 
 

Styrkor:  
- Studien var godkänd av den lokala 
institutions  gransknings styrelsen av de 
deltagande forskningsplatserna. 
- Den kliniska nyttan i framtida syfte är 
diskuterad. Förväntningar av att det här 
kommer ge en meningsful förändring 
vid dyspné och relaterade 
funktionsbegränsningar när KOL 
patienter tar emot behandling.  
- Experter förutsatte assistans och input 
för den dyspné specifika 
begreppsmässiga modellen inkluderat 
review av koncept för deras relevans 
och passande för den kliniska nyttan vid 
KOL. 
- Experter sammankallades för att 
generera en gemensamt 
överenskommen lista av teman och 
dimensioner av huvudidéer som 
uttrycktes vid intervjuerna. 
- Framtida modifikationer av denna 
modell kommer att dra nytta av 
ytterligare perspektiv från den här 
patientpopulationen.  
 
Svagheter: 
- Kön och ålder av deltagarna som 
valdes i ett ändamålsenligt 
snöbollsurval var vid de öppna- slutna 
intervjuerna till huvuddel vita manliga 
med en genomsnittlig ålder på 81år. 
Medans vid tänk- högt intervjuerna var 
mest kvinnliga deltagare ungefär 10år 
yngre.  
- En andra potentiell begränsning är 
samlingsantalet på 25 deltagare med 
KOL, vilket inte är ovanligt vid kvalitativ 
forskning.  
 

Jämfört med akut dyspné där psykologiska aspekter som 
rädsla och panik spelar en större roll är psykologiska 
aspekter som depression vid kronisk dyspné mer en 
konsekvens av att leva med oförminskad nöd. Fynd 
bekräftar tidigare gjorda studier som föreslår att en 
förbättrad dyspné leder till ett flertal andra förbättringar 
inkluderat trötthet, sinnesstämning, övningstolerans och 
funktionell förmåga. Karaktärsdrag av individen spelar in. 
Individuella skillnader i psykologisk och motiverande 
faktorer kan ha en påverkan på frågor rörande dyspné och 
relaterad funktionell förmåga. Dessa skillnader kan också 
bli influerade av individuella begränsningar och 
uppfattningar om deras generella hälsa och hälsorelaterad 
livskvalitet. Den här dimensionen innefattar emotionella 
reaktioner till dyspné inkluderat oro, rädsla, panik och 
depression. Det inkluderar också ens generella läggning 
relaterad till motivation av aktivitet trots symtom av 
dyspné.  
Den närliggande miljön kan ha en direkt påverkan på 
erfarenhet och rapportering av dyspné och funktionella 
begränsningar. Faktorer som allergener i luften, förorening, 
rök kan också reta upp problem med symtom och funktion 
och borde därför bli inräknad i en begriplig modell för 
användning i klinisk prövning. De här faktorerna är 
hypotetiskt uppställda för att ha en direkt påverkan på 
svårighetsgraden av dyspné, funktionella begränsningar, 
hälsoperspektiv och livskvalitet och blir påverkade av dessa.  
 

 


