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Abstrakt       
Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste dödsorsakerna i 

världen. Stöd till egenvård kan vara ett sätt att öka personers välmående, sjukdomskunskap och 

förmåga att hantera sin sjukdom. 

 

Syfte: Att belysa hantering av sjukdom och egenvård hos personer med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom.  

  

Metod: En litteraturöversikt med 21 vetenskapliga artiklar analyserades med en induktiv 

textanalys.  

  

Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier; att ta kontroll och anpassa sig till en förändrad 

livssituation, att acceptera och ta ansvar, att förneka, känna skuld och ilska, att förebygga 

förändring och minska progression av sjukdom samt att ta stöd av närstående och hälso- och 

sjukvård.  

 

Diskussion: Sammanfattningsvis handlade hantering av sjukdom om att minska sjukdomens 

inverkan på livet. Hjälp från närstående och vårdpersonal visades vara ett bra stöd. Kan vården 

stödja och erbjuda dessa personer utbildning om sjukdomen men också egenvårdsåtgärder 

innebär det att personerna mer självständigt och med tilltro till sig själva bättre kan hantera sin 

sjukdom.  

 

Slutsats: Hantering och egenvård vid KOL handlade främst om att minska symtom, förlänga liv 

och göra livet hanterbart trots sjukdom. Litteraturöversikten kan anses användbar för att öka 

sjukvårdspersonals förståelse för hur personer med KOL hanterar sjukdomen och de 

egenvårdsåtgärder som anses viktiga.  

     

Nyckelord: Coping, Egenvård, Kronisk obstruktiv lungsjukdom, Litteraturöversikt och Omvårdnad 
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Introduktion      

År 2015 uppskattades mellan 400 000-700 000 personer vara drabbade av kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL) i Sverige och att sjukdomen orsakar cirka 2700 dödsfall årligen. Antalet 

drabbade beräknas öka och det finns dessutom ofta en samsjuklighet med andra folksjukdomar 

så som hjärt- och kärlsjukdomar. Sjukdomens senare stadier medför en ökad risk för 

försämringsperioder som kan innebära ett ökat vardagligt lidande och social isolering. Hälso- 

och sjukvården bör enligt Socialstyrelsen erbjuda utbildning och stöd till egenvård då det kan 

öka patientens sjukdomskunskap och förmåga att hantera sjukdomen (Socialstyrelsen, 2018).  

Bakgrund 

Kronisk obstruktiv lungsjukdom  

År 2016 uppskattades 251 miljoner personer i världen vara drabbade av KOL samt att fem 

procent av alla dödsfall samma år var orsakade av KOL (World Health Organization [WHO], 

2017). Globalt sett var KOL år 2010 den tredje vanligaste dödsorsaken (Lozano et al., 2012). KOL 

är en progressiv livshotande lungsjukdom som karakteriseras av minskat luftflöde som leder till 

andnöd hos den drabbade (WHO, 2017). Riskfaktorer för att drabbas av KOL är framförallt 

tobaksrökning. Mindre vanliga riskfaktorer är förorenad luft samt frekventa nedre 

luftvägsinfektioner som barn (Postma, Bush & van den Berge, 2015; WHO, 2017). Vanliga 

symtom hos personer som lever med KOL är andnöd, hosta, fysiska obehag och fatigue. Andra 

symtom är aptitlöshet, ångest, smärta och nedstämdhet (Blinderman, Homel, Billings, 

Tennstedt & Portenoy, 2009; Walke et al., 2007). Diagnosen KOL sätts utifrån anamnes, 

symtombild samt spirometri. Utifrån testresultaten från spirometrin kan sjukdomsförloppet 

delas in i fyra stadier, GOLD 1-4 (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2017). 

  

Att leva med KOL har enligt forskning visats påverka livskvaliteten negativt, både jämfört med 

generell befolkning och personer med annan kronisk sjukdom (Bentsen, Rokne & Klopstad 

Wahl, 2013). Oavsett stadie av sjukdomen har forskning visat att personer med KOL lider av 

försämrad livskvalitet, dock försämras denna i takt med de allvarligare stadierna. Samtidigt 

försämras livskvaliteten som mest under exacerbationer som drabbar personer med KOL (Jones 
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et al., 2011). En exacerbation är ett uttryck för en försämringsperiod av sjukdomen som ofta 

beror på infektioner i luftvägarna (Johansson, 2017). Att livskvaliteten försämras under 

exacerbationer stärks ytterligare av Dignani, Toccaceli, Guarinoni, Petrucci, och Lancia (2015) 

som dessutom ser ett positivt samband mellan egenvård och livskvalitet. I jämförelse med 

personer drabbade av lungcancer i ett palliativt skede har det visat sig att personer med KOL i 

större utsträckning lider av depression och ångest samt har sämre fysiska, sociala och 

känslomässiga förutsättningar (Gore, Brophy & Greenstone, 2000). Generellt har personer med 

KOL en sämre uppfattning om sin hälsa i jämförelse med personer med lungcancer i palliativt 

skede, samt uppvisar en betydligt sämre fysisk funktion (Habraken et al., 2009). Upplevelsen av 

att vara drabbad av KOL domineras för de flesta av symtombördan, där andnöden och 

tröttheten är de främsta. Förutom de fysiska symtomen är också upplevelsen av hur det sociala 

livet förändras påtaglig (Paap et al., 2014). Att symtombördan är en stor del av upplevelsen av 

att vara drabbad av KOL stärks även av Sheridan et al. (2011) som också visar på att hjälplöshet 

har en central roll i upplevelsen av sjukdomen. Enligt Biswas et al. (2017) är depression och 

ångest som samsjuklighet med KOL vanligt, då nära hälften av personerna med KOL också led 

av dessa diagnoser, något som visar på att KOL för många innebär en påfrestande upplevelse. 

Som angivits ovan är det bland annat genom spirometri som sjukdomens stadium fastställs, och 

också ett kriterium för diagnos. Enligt Tsiligianni, Kocks, Tzanakis, Siafakas och van der Molen 

(2011) har dock forskning påvisat att faktorer så som depression, ångest, andnöd och fysisk 

förmåga har en större effekt på den hälsorelaterade livskvalitet personer med KOL upplever 

jämfört med sambandet mellan försämrade spirometriresultat och livskvalitet.  

 

För att hantera den psykosociala stress som sjukdomen KOL innebär kan bland annat 

copingstrategier användas, för att exempelvis få kontroll över andnöd och ångest men också för 

att hitta strategier för att reducera dessa symtom (Cannon & Cavanaugh, 1998). Coping 

definieras som en konstant förändring av kognitiva och beteendemässiga prestationer för att 

hantera specifika yttre och inre krav som överskrider personens egna resurser. Prestationerna 

för att hantera kraven innefattar det som en person gör eller tänker oavsett hur väl det fungerar 

i praktiken. Begreppet hantera kan bland annat betyda att undvika eller acceptera svåra 
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förhållanden eller bemästra sin omgivning (Lazarus & Folkman, 1984, s. 141-142). Vanligtvis 

översätts coping inte till svenska men ett försök till att översätta är bemästringsstrategier 

alternativt problemhantering (Medin & Alexanderson, 2000, s. 85).  

Det finns inget botemedel mot KOL men med behandling kan symtom lindras, livslängden 

förlängas samt livskvaliteten hos de drabbade öka (WHO, 2017). I socialstyrelsens (2018) 

riktlinjer gällande behandling av KOL i Sverige är läkemedelsbehandling för symtomlindring 

det primära och i sällsynta fall finns kirurgisk behandling. Omvårdnadsåtgärder är bland annat 

stöd till att sluta röka, nutritionsbehandling, patientutbildning och stöd till egenvård.  

  

Egenvård      

Orem (1995, s. 103-104, 107-109, 115) beskriver i sin teori begreppet egenvård som en handling 

en person utvecklar för att ta hand om sig själv. Handling beskrivs som aktiviteter för att 

underhålla liv, hälsa och välmående. Orem beskriver tre typer av egenvårdsbehov: universella-, 

utvecklingsmässiga- och hälsorelaterade egenvårdsbehov. Universella egenvårdsbehov handlar 

om de behov människan har för att upprätthålla liv så som mat, vatten och luft. 

Utvecklingsmässiga egenvårdsbehov rör behov som finns för att utvecklas från barn till vuxen 

människa. Hälsorelaterade egenvårdsbehov handlar om de behov människan har i en 

sjukdomssituation eller annan nedsatt hälsofunktion. Vanligtvis tar vuxna hand om sig själva 

medan barn, äldre, funktionshindrade och sjuka har behov av allt från assistans till egenvård till 

fullständig omvårdnad beroende på hälsostatus. Assistans består exempelvis av att guida eller 

lära personer att utföra egenvård. För att genomföra egenvård krävs viss kunskap om sin 

hälsostatus, sin fysiska och sociala omgivning, men också kunskap om mål med egenvården 

och hur det tillämpas samt motivation till egenvård. Personer förvärvar kunskap om egenvård 

via mötet med andra människor, där kontakt och interaktion med vårdpersonal är en del vid 

hälsorelaterade egenvårdsbehov.  

      

Bentsen, Langeland och Holm (2012) skriver att de ser en tendens att egenvårdsåtgärder kan 

vara ett sätt att stärka en persons välbefinnande. Bland annat visar de på att egenvårdsåtgärder 

hos personer med KOL kan öka personens hälsa, fysiska kondition, psykosociala aktiviteter 
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samt minska andfåddhet och trötthet. Enligt Barlow, Wright, Sheasby, Turner och Hainsworth 

(2002) är några generella egenvårdsåtgärder hos personer med kroniska sjukdomar sökande av 

information, förändring av livsstil och hantering av symtom och psykiska reaktioner. De visar 

också att undervisning, ledd av sjukvårdspersonal, i egenvård, så som information, 

symtomhantering, psykosociala aspekter och livsstilsförändringar leder till positiva effekter för 

personer som lider av kroniska sjukdomar. Genom utbildning kan patienternas kunskaper samt 

förmåga att utföra egenvård öka, samtidigt som självständighet och hälsostatus kan förbättras 

(Barlow et al., 2002).  

Problemformulering 

KOL drabbar allt fler och leder förutom till stort mänskligt lidande också till stora ekonomiska 

kostnader, bara i Sverige beräknas kostnaden för KOL vara cirka 14 miljarder kronor per år 

(Jansson et al., 2013). Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL lägger 

vikt vid egenvården, och stöd till denna hos dessa personer. Då detta dels innebär mindre 

sjukdomsbörda för personerna, som i förlängningen medför en minskad arbetsbörda för 

sjukvården samt minskade kostnader (Socialstyrelsen, 2018). För att omvårdnadspersonal ska 

kunna stödja och främja dessa patienters hälsa samt förmåga till egenvård är det av vikt att veta 

hur dessa personer med KOL kan hantera sin sjukdom.      

Syfte      

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa hantering av sjukdom och egenvård hos 

personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom.  

Metod 

Design      

Arbetet är en litteraturöversikt över hantering av sjukdom och egenvård hos personer med 

KOL. Enligt Friberg (2012, s. 133-134) handlar en litteraturöversikt om att skapa överblick av det 

aktuella kunskapsläget med hjälp av forskning inom ämnet omvårdnad. En litteraturöversikt 
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består av ett systematiskt val av data inom ett bestämt område som sedan kvalitetsgranskas, 

analyseras och sammanställs till en beskrivande översikt av området.   

  

Inklusions- och exklusionskriterier       

Utifrån nedanstående inklusions- samt exklusionskriterier kommer en relevansbedömning av 

varje enskild artikel att göras, för att säkerställa att dessa studier presenterar resultat som är 

relevanta för detta arbetes syfte. Enbart artiklar som bygger på vetenskapliga originalstudier 

samt som publicerats i tidskrifter som använder sig av peer review kommer att inkluderas i 

detta arbete. Artiklarna ska dessutom studera personer över 18 år som har diagnosen KOL samt 

belysa egenvård eller hur dessa personer hanterar sin sjukdom och vara publicerade efter första 

januari 2008. Exklusionskriterier är artiklar som inte funnits fritt tillgängliga i databaserna, 

interventionsstudier som mätt före- och eftereffekter, artiklar som publicerats på andra språk än 

engelska, artiklar som inte visat på ett etiskt resonemang samt som efter kvalitetsgranskning 

bedömts ha en låg kvalitet.  

     

Litteratursökning      

Sökningar är gjorda i databaserna Cinahl och Pubmed som enligt Forsberg och Wengström 

(2016, s. 64) är två databaser som täcker bland annat omvårdnadsforskning. De sökord som 

valts har genererats genom att i ett första steg, med hjälp av Svensk MeSH, översatta kronisk 

obstruktiv lungsjukdom till MeSH-termen pulmonary disease, chronic obstructive. Begreppet 

hantera har i likhet med Medin och Alexandersson (2000, s. 85) kopplats till coping utifrån 

deras översättning till problemhantering. Följande har coping sedan omvandlats till MeSH-

termen adaptation, psychological. Egenvård översattes i enlighet med Svensk Mesh till self care 

samt self-management. Därefter nyttjades de olika databasernas specifika sökfunktioner, Cinahl 

headings och PubMeds MeSH database för att få relevanta ämnesord och därmed övergripande 

sökresultat. I Cinahl headings inkluderas begreppet self-management i ämnesordet self care, vilket 

förklarar varför enbart self care använts i sökningen i databasen Cinahl. Sökningen gjordes 

därefter i block. Sökorden i respektive block redovisas i Tabell 1. Sök-operatorerna AND och OR 

har nyttjats i enlighet med Östlundhs (2012, s. 69-70) beskrivning av respektive operators 
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innebörd. För att få artiklar som innehåller något eller flera av sökorden i block 2 användes sök-

operatorn OR. AND användes för att koppla ihop block 1 med block 2 i en gemensam sökning i 

databaserna, sökningarna presenteras i Tabell 2 och 3.  

Tabell 1. Sökord 

 

 

Tabell 2. Sökning gjord i Cinahl 2018-01-10 

Nummer Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Antal 

valda 

efter 

titel 

Antal valda 

efter abstrakt 

och 

tillgänglighet 

Antal 

valda 

efter 

läst 

artikel 

Antal valda 

efter 

kvalitet- och 

relevans- 

granskning 

#1 (MH "Pulmonary 

Disease, Chronic 

Obstructive+") 

- 9743 - - - - 

#2 (MH "Self 

Care+") OR (MH 

"Adaptation, 

Psychological+") 

- 47316 - - - - 

#3 #1 AND #2 Engelska,  

Publicerad 

efter 080101, 

Peer 

reviewed  

241 109 25  

 

11 

 

9 

 

  

Block 1: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) Block 2: Egenvård/hantera   

Pulmonary Disease, Chronic Obstructive Adaptation, Psychological 

 
Self Care 

 
Self-management 
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Tabell 3. Sökning gjord i PubMed 2018-01-10 

Nummer Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Antal 

valda 

efter 

titel 

Antal valda 

efter abstrakt 

och 

tillgänglighet 

Antal 

valda 

efter läst 

artikel 

Antal valda 

efter 

kvalitet- 

och 

relevans- 

granskning 

#1 pulmonary 

disease, chronic 

obstructive[Me

SH Terms]  

- 47108 - - - - 

#2 (("Self 

Care"[Mesh]) 

OR "Self-

Management"[

Mesh]) OR 

"Adaptation, 

Psychological"[

Mesh]  

- 161069 

 

- - - - 

#3 #1 AND #2 Engelska,  

Publicerad 

efter 080101 

493 183 27 

 

19  

 

12 

*(4 

dubbletter) 

 

* Efter kontroll för dubbletter resulterade sökningarna i totalt 21 artiklar till resultatet.  

      

Urval, relevansbedömning och granskning    

Val av artiklar till arbetets resultat har skett i fyra steg. I första steget skedde en gallring av 

artiklarna utifrån titlarna i sökresultat som ansågs kunna besvara syftet med uppsatsen. I nästa 

steg sorterades lämpliga artiklar ut genom att läsa abstrakten. I det tredje steget lästes artiklarna 

i sin helhet och de artiklar som ansågs besvara syftet samt uppfylla inklusionskriterier valdes 

ut. Därefter kvalitetsgranskades artiklarna utifrån två vedertagna granskningsmallar, Statens 

beredning för medicinsk och social utvärderings (2014) granskningsmall för kvalitativa studier 

samt den omarbetade varianten av Forsbergs och Wengströms (2003) granskningsmall för 

kvantitativa studier. De artiklar som ansågs hålla medelhög- till hög kvalitet efter 
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kvalitetsgranskning valdes slutligen ut till resultatet, en översikt av valda artiklar presenteras i 

bilaga 1.  

 

Analys      

Efter kvalitetsgranskning har analysen av materialet skett med inspiration från ett induktivt 

synsätt (Forsberg & Wengström, 2016, s. 138), vilket innebar att det resultat som återfanns i 

artiklarna förutsättningslöst tolkades, bearbetades och sattes ihop till detta arbetes resultat. 

Litteraturöversiktens textanalys har influerats av Forsberg och Wengströms (2016, s. 153) 

innehållsanalys för litteraturstudier. Artiklarna till litteraturöversikten analyserades genom att 

först läsa igenom materialet flertalet gånger för att få en förståelse för helheten och innebörden i 

artiklarna. I nästa steg identifierades skillnader och likheter mellan artiklarna, därefter 

sammanfattades relevanta delar ur artiklarnas resultat för att sedan kodas till olika 

övergripande ämnesområden utefter innehåll. Exempelvis ämnen som belyser planering eller 

läkemedelshantering. Därefter sorterades dessa ämnen till olika grupper, exempelvis mentala 

eller fysiska åtgärder, dessa grupper formades senare till de kategorier som presenteras i 

litteraturöversiktens resultat.  

 

Etiska överväganden 

Urvalet av artiklar har i denna litteraturöversikt genomsyrats av Polit och Becks (2012, s. 152-

155) syn på etik inom omvårdnadsforskning som bland annat handlar om att inte utsätta 

människor för onödig skada, bevara deltagarnas värdighet samt rätten till rättvis behandling och 

privatliv (Polit & Beck, 2012, s. 152-155). I enlighet med Forsberg och Wengström (2016, s. 59) 

har de artiklar som används i resultatet varit godkända av en etisk kommitté eller fört ett rimligt 

etiskt resonemang. Vidare har det funnits en strävan att granska artiklarna likvärdigt, att inte 

exkludera någon artikel eller data som stämt in på syfte och inklusionskriterier, att inte blanda 

in den egna förförståelsen i ämnet samt respektera forskarnas resultat genom en rättvis 

översättning och formulering av detta arbetes resultat.     
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Resultat      

Resultatet baseras på 21 vetenskapliga artiklar, varav 20 är av kvalitativ design och en av 

kvantitativ design. Sex artiklar kommer från Storbritannien, ytterligare fem artiklar från 

Sverige, tre artiklar från Taiwan samt övriga artiklar från följande länder: Australien, Irland, 

Kanada, Norge, Portugal, Tyskland samt Thailand. Resultatet presenteras utifrån fem 

kategorier; att ta kontroll och anpassa sig till en förändrad livssituation, att acceptera och ta 

ansvar, att förneka, känna skuld och ilska, att förebygga förändring och minska progression av 

sjukdom samt att ta stöd av närstående och hälso- och sjukvård.  

 

Att ta kontroll och anpassa sig till en förändrad livssituation  

Denna kategori belyser hur personer med KOL hanterar den förändrade livssituationen som 

sjukdomen medför genom att dels anpassa sig till det nya, men också om kontrolltagande för 

att hantera livet med sjukdomen.  

 

Att leva med KOL medför att symtom successivt förvärrar tillståndet och inverkar mer och mer 

på livet. Ett steg i att hantera sin sjukdom är därför anpassning i takt med att livet förändras 

(Apps et al., 2014; Ek & Ternestedt, 2008; Lindgren, Storli & Wiklund-Gustin, 2014; Stridsman, 

Zingmark, Lindberg & Skär, 2015). Denna anpassning innebär i många fall en anpassning till de 

symtom som sjukdomen innebär och syftar till att bibehålla så mycket normalitet i livet som 

möjligt. Andnöd, ett av de vanligaste symtomen, är ett exempel på ett symtom som personer 

med KOL dagligen anpassar sitt liv efter (Apps et al., 2014; Stridsman et al., 2015). 

Upprätthållandet av normalitet blir då ett uttryck för att bibehålla självständighet och en 

fungerande vardag (Marx et al., 2016).  För vissa innebär denna anpassning en känsla av att 

hantera genom att ta kontroll över sin sjukdom och situation och därmed också kunna släppa 

en del av den rädsla som sjukdomen kan medföra (Lindgren et al., 2014). Medan andra som 

lever med KOL har en mer negativ bild av hantering i form av anpassning, då anpassningen 

istället för att bidra till kontroll snarare ses som en påtvingad och forcerad åtgärd på grund av 

sjukdomen (Apps et al., 2014). 
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För att anpassa livet efter sjukdomens inverkan handlar en stor del av vardagen om att planera 

och prioritera sin tid för att hushålla med sin energi (Cooney et al., 2013; Ek & Ternestedt, 2008; 

McMillan Boyles, Hill Bailey & Mossey, 2011; Stridsman et al., 2015; Williams, Hardinge, Ryan 

& Farmer, 2014). I många fall syftar planeringen till att ge en känsla av kontroll över symtomen 

(Stridsman, Lindberg & Skär, 2014; Stridsman et al., 2015). Samtidigt kan hantering i form av 

planering också leda till ångest, då planeringen och kontrollen tar över (Willgoss, Yohannes, 

Goldbart & Fatoye, 2012). Att anpassa och planera aktiviteter är också en form av aktiv 

hantering av sjukdomen. Genom att undvika eller reducera vissa aktiviteter, som endera leder 

till stor energiförlust eller förvärrar symtomen, kan viktigare eller mer vitala aktiviteter 

prioriteras, för att skapa balans i livet (Apps et al., 2014; Brien, Lewith, & Thomas, 2016; Cooney 

et al., 2013; Stridsman et al., 2014). Genom att kontrollera sin vardag och fylla dagarna med 

även små aktiviteter kan också en känsla av mening skapas (Ek & Ternestedt, 2008). 

Undvikandet av aktivitet kan dock också vara aktivt men av en mer negativ karaktär, då det 

istället för att skapa utrymme för andra aktiviteter snarare leder till att livet begränsas för 

individen (Chang, Dai, Chien & Chan, 2016; Willgoss et al., 2012).  

 

Kontroll över till exempel upplevelser av panik eller rädsla sker ofta genom en medveten 

tankeprocess där reflektion och inre samtal ingår i den hanteringsprocess som kontrolltagande 

innebär (Willgoss et al., 2012). Samtidigt väljer vissa att hantera rädslan för symtom genom att 

isolera sig i den trygghet som hemmet erbjuder (Chang et al., 2016). På samma sätt kan den 

skam som vissa känner samt rädsla för att vara till besvär hanteras genom att aktivt isolera sig 

från sociala relationer (Ek & Ternestedt, 2008).  

 

Att acceptera och ta ansvar  

Denna kategori beskriver hur personer med KOL hanterar sin sjukdom genom att acceptera 

sjukdomen och de symtom som denna medför. Samt hur mental hantering i form av bland 

annat positivt tänkande och rationalisering kan vara sätt att hantera sin sjukdom.  

 



11 

 

För många personer med KOL handlar en stor del av hanteringen av sjukdomen om att 

acceptera dels sjukdomen i sig men också de symtom som sjukdomen innebär (Brien et al., 2016; 

Chen, Chen, Lee, Cho & Weng, 2008; Chen, Liu, Shiu & Yeh, 2016; Ehrlich, St John & Kendall, 

2010; Pinnock et al., 2011). Att ett sätt att hantera sin sjukdom är genom acceptans av sina 

symtom bekräftas också i Chomphoonut, Somchit, Suparb, Chukiat, & Tiraporns (2014) 

kvantitativa studie. Acceptans av både sjukdomen men också sin situation kan innebära att 

sluta kämpa emot och beskrivs som det mest hjälpfulla för att hantera sjukdomen (Pinnock et 

al., 2011). Att också inse sitt eget ansvar och faktiskt ta ansvar för sin situation kan vara ett 

viktigt steg i hanteringen av sjukdomen (Ehrlich et al., 2010; Marx et al., 2016).  

 

Sjukdomen och de fortskridande symtomen innebär för en del dessutom att behöva hjälp från 

utomstående för att klara av det vardagliga. Att kunna acceptera att vara i behov av hjälp och 

då också hantera känslor av hjälplöshet och skam gör att situationen kan upplevas som lättare 

(Ek & Ternestedt, 2008). I och med att sjukdomen ofta kommer smygande kan det också till en 

början vara svårt att acceptera sin sjukdom då symtomen är lindriga. När sjukdomen dock 

utvecklas och symtombilden förvärras kan det vara lättare att dels inför sig själv acceptera sin 

sjukdom, men också avslöja sin situation för andra i sin omgivning (McMillan Boyles et al., 

2011). 

 

Mentalt hanteras sjukdomen bland annat genom att aktivt försöka påverka och styra känslor 

och tankar. Att fokusera på det positiva och försöka kontrollera sina negativa tankar och 

känslor för att dessa inte ska ha en negativ inverkan på sjukdomen och symtomen är en relativt 

vanlig hanteringsstrategi (Brien et al., 2016; Chen et al., 2008; Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz 

& Marques, 2014; Stridsman et al., 2015; Willgoss et al., 2012). Upplevelsen av att bland annat 

andningssvårigheter försämras av negativitet och negativa känslor gör att vissa håller fast vid 

de positiva tankarna och försöker hålla modet uppe (Stridsman et al., 2015). 

 

För andra hanteras sjukdomen bättre genom att rationalisera och finna logiska förklaringar 

(Brien et al., 2016; Gabriel et al., 2014; Strang, Farrell et al., 2014). Genom att se på sjukdomen 
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objektivt och rationellt istället för att vara känslomässigt styrd kan vissa bättre acceptera sin 

sjukdom och också förlika sig med hur den begränsar livet (Brien et al., 2016). Tron på sin egen 

förmåga är för många ett sätt att hantera de tilltagande symtomen samt den rädsla bland annat 

andnöden kan innebära. Genom att använda sina egna strategier, till exempel avslappning eller 

andningsövningar kan många av symtomen hanteras mer effektivt (Strang, Ekberg-Jansson et 

al., 2014). För andra är distraktion mer effektivt när symtomen gör sig påminda (Apps et al., 

2014; Brien et al., 2016). Genom att distrahera sig med till exempel lugna aktiviteter eller 

aktiviteter som engagerar det mentala, till exempel datoranvändning eller korsord kan 

symtomens inverkan minska och upplevas lättare (Stridsman et al., 2014; Stridsman et al., 2015).  

 

Att förneka, känna skuld och ilska 

Denna kategori handlar om hur personer med KOL hanterar sin sjukdom genom att förneka 

dess inverkan på livet, både för sig själva samt andra. Även skuld, skam och ilska berörs som 

sätt att hantera sin sjukdom.  

 

Förnekelse är en relativt omfattande del i den mentala hanteringen av KOL och innebär i vissa 

fall att personerna förnekar att sjukdomens klassiska symtom är orsakade av just sjukdomen, 

istället ses symtomen som relaterade till exempelvis en förkylning eller till det naturliga 

åldrandet (Apps et al., 2014; Cooney et al., 2013; Lindgren et al., 2014). På samma sätt kan 

sambandet mellan tobaksrökning och KOL förnekas, något som påverkar den egna känslan av 

skuld eller ansvar (Strang, Farrell et al., 2014). Genom att tvinga sig själv till att upprätthålla 

normalitet och en fungerande vardag, till exempel genom att inte sluta jobba trots mycket 

besvärande symtom, kan sjukdomens allvar också förnekas (Marx et al., 2016). Denna 

mekanism av förnekelse sker inte bara utåt, utan innebär också att i och med att symtomen 

kommer så smygande, kan sjukdomen till en början vara nästan osynlig även för personen själv 

(McMillan Boyles et al., 2011). Relaterat till förnekelse väljer vissa personer att hantera sin 

sjukdom genom att inför omvärlden, familj och vänner aktivt dölja sjukdomen (Ek & 

Ternestedt, 2008; McMillan Boyles et al., 2011). Dels för att slippa dela med familj och vänner 
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hur dåligt sjukdomen får en att må (Ek & Ternestedt, 2008). Men också för att förklarandet i sig 

är väldigt energikrävande, energi som kan läggas på annat (McMillan Boyles et al., 2011). 

 

Förutom att förneka och dölja sin sjukdom kan en hanteringsstrategi dessutom vara att inte vilja 

ha information om sjukdomsförloppet eller om de tilltagande symtomen (Pinnock et al., 2011; 

Stridsman et al., 2014). Dödsångest som för många uppstår relaterat till andnöden och 

sjukdomens fortskridande hanteras därför av vissa genom att ignoreras eller genom att aktivt 

undantrycka dessa tankar eller helt enkelt inte alls tänka på eller prata om framtiden (Strang, 

Ekberg-Jansson et al., 2014). 

 

Skuld är för många som drabbas av KOL en stor del av livet och något som hanteras på olika 

sätt. I och med att sambandet mellan tobaksrökning och KOL är så stort känner många skuld 

över att själva ha orsakat sjukdomen genom att röka (Cooney et al., 2013; Lindgren et al., 2014; 

Strang, Farrell et al., 2014). För de flesta leder dock acceptans av sjukdomen också till att den 

egna skulden kan bearbetas och lättas något (Lindgren et al., 2014; Strang, Farrell et al., 2014). 

Andra hanterar skuld genom att lägga över ansvaret på någon annan, till exempel 

tobaksindustrin eller hälso- och sjukvården, för att dessa inte informerat eller varnat dem om 

riskerna med tobaksrökning (Strang, Farrell et al., 2014). Ytterligare en känsla som kan vara ett 

sätt att hantera sin sjukdom är ilska. Ilskan kan fungera som en drivkraft för att ta kontroll och 

för att hantera sina symtom bättre. Genom ilska kunde vissa finna kraften att utmana sina 

symtom och minska inverkan av till exempel andnöd eller trötthet (Stridsman et al., 2015).  

 

Att förebygga förändring och minska progression av sjukdom  

Denna kategori handlar om den process som personer som lever med KOL genomgår och som 

sedan leder till egenvård. Kategorin tar också upp några utav de mer vanliga åtgärder som 

personer gör för att hantera symtom relaterat till KOL samt minska progression av sjukdomen.   
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Att utveckla sin egenvård  

Syftet med egenvård hos personer som lever med KOL beskrivs framförallt vara att främja hälsa 

för att hålla sig frisk, minska symtom och risken för exacerbationer (Apps et al., 2014; Chen et 

al., 2016; Chen et al., 2008; Gabriel et al., 2014). Egenvård vid KOL är en konstant process där 

personen observerar sina symtom och de signaler som kroppen sänder för att välja passande 

egenvårdsåtgärder i syfte att upprätthålla en stabil fysisk funktion och minska symtom. Hur 

signalerna tolkas och hanteras är unikt för var och en (Chen et al., 2016; Ehrlich et al., 2010). 

Med tiden utvecklar personer erfarenheter och förståelse för sina symtom och blir experter på 

vad som sker i sin egen kropp (Gysels & Higginson, 2009). Personer som har mer kunskap om 

sin sjukdom har visats ha bättre förutsättningar att veta vad som ska göras vid vissa symtom 

(Cooney et al., 2013). Vid bristfällig information av vårdgivare har personer en tendens att söka 

information själv för att lindra symtom (Gysels & Higginson, 2009; Lindgren et al., 2014). Ett 

sätt att lära sig egenvård är att observera vad andra personer gör och anpassa till sin egen 

situation (Ehrlich et al., 2010), medan ett annat sätt är genom egna erfarenheter. Att lära sig att 

hantera symtom genom att testa sig fram till vad som fungerar och lära utav sina misstag. De 

aktiviteter som visats fungera för individen resulterar i den egenvård som personen utför (Apps 

et al., 2014; Chen et al., 2008; Ehrlich et al., 2010). 

 

Att hantera och förebygga symtom  

Att sluta röka anses av majoriteten av deltagarna i studierna som en vital del i egenvården hos 

personer som lever med KOL (Apps et al., 2014; Chang et al., 2016; Chen et al., 2008; 

Chomphoonut et al., 2014). Deltagare i en studie menade att välmåendet ökade när de slutade 

alternativt drog ner på rökningen (Stridsman et al, 2015). Dock ansågs det vara svårt att sluta 

röka och att det är motivationen som avgör om de lyckas eller inte. En person uttrycker att 

motivationen kom från viljan av att leva längre (Chang et al., 2016). En annan person menar att 

det inte var förrän i ett sent stadie av sjukdomen som motivationen till att sluta blev tillräckligt 

hög. Andra menar att de rökt så länge att det är omöjlig att sluta, men att de röker mindre än 

förut (Chen et al., 2008).  
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Chomphoonut et al. (2014) visar i sin kvantitativa studie att ett av de vanligaste symtomen vid 

KOL är andningssvårigheter och att läkemedel är den mest förekommande egenvårdsåtgärden 

för att lindra symtom. Samtliga deltagare i studien använde sig av bronkdilaterande läkemedel 

och nästan alla av kortikoider för att underlätta andningen. Flertalet kvalitativa studier visar 

också på att läkemedel har en betydande roll hos personer med diagnosen KOL (Brien et al., 

2016; Chen et al., 2008; Gysels & Higginson, 2009; Marx et al., 2016; Strang, Farrell et al., 2014; 

Stridsman et al., 2015; Willgoss et al., 2012). Läkemedel var framförallt en strategi för att ha 

kontroll och en stor del för att upprätthålla ett normalt liv (Marx et al., 2016; Willgoss et al., 

2012). Förutom symtomlindring innebar medicineringen också en känsla av trygghet hos 

personerna (Strang, Ekberg-Jansson et al., 2014; Stridsman et al., 2015). Baserat på erfarenhet lär 

sig en del att utifrån sin hälsostatus justera medicinering samt val av läkemedel för att lindra 

symtom (Apps et al., 2014; Chen et al., 2016; Chen et al., 2008), dock kan biverkningar medföra 

ovilja till att ta läkemedel (Williams et al., 2014). Även rädslan för förhöjd toleransnivå och att 

inte ha något att ta till vid försämring gör att personer själva minskar de dagliga doserna (Apps 

et al., 2014). Vid exacerbationer ansåg några att det var viktigt att veta vart de ska vända sig för 

medicinering (Stridsman et al., 2014), då exempelvis tillägg av steroider och antibiotika kan 

vara aktuellt (Williams et al., 2014). Deltagare beskriver att det finns en rädsla av att drabbas av 

influensa just på grund av risken av att drabbas av exacerbationer. Att vaccinera sig mot 

influensa är en preventiv åtgärd i att försöka förhindra en försämring av sjukdomstillståndet 

(Chang et al., 2016; Gabriel et al., 2014). Förutom traditionella läkemedel förekom i vissa studier 

även alternativa metoder kopplat till kultur eller religion vilket ansågs fungera bra mot utvalda 

symtom, exempelvis naturläkemedel och olika meditationsformer (Brien et al., 2016; Chang et 

al., 2016, Strang, Ekberg-Jansson et al., 2014).  

 

Fysisk aktivitet ses som en strategi för att upprätthålla välmående, hålla sjukdomen stabil och 

fördröja progression (Brien et al., 2016; Chen et al., 2008; Gabriel et al., 2014; Stridsman et al., 

2014; Stridsman et al., 2015). Trots att fysisk aktivitet kan leda till andnöd anses det viktigt att 

fortsätta röra på sig, då träning ses som en sorts rehabilitering som leder till ökat fysiskt och 

psykiskt välmående och en känsla av tillfredsställelse. Promenader beskrivs som en vanlig 
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aktivitet, men all aktivitet måste ske utifrån personens villkor, takt och utan stress för att 

undvika andnöd (Stridsman et al., 2014; Stridsman et al., 2015). Att minska på tempot vid 

träning och vid vardagliga aktiviteter är ett sätt att hantera andfåddhet, en annan strategi är 

olika andningsövningar som exempelvis att andas ut med sluten läppandning, kontrollerad 

andning samt olika hosttekniker (Brien et al., 2016; Chen et al., 2008; Chomphoonut et al., 2014; 

Strang, Ekberg-Jansson et al., 2014). Ett annat vanligt förekommande symtom hos personer med 

KOL är fatigue (Chomphoonut et al., 2014), där en av strategierna för att hålla tröttheten under 

kontroll är fysisk aktivitet. Aktiviteter som påverkar kognitiva förmågor men inte andningen, 

exempelvis korsord, bilkörning och att surfa på internet ansågs hålla känslan av fatigue borta. 

Dock är vila och sömn ibland den enda fungerande åtgärden för att återfå energi. Deltagare 

menar att för att kunna genomföra vissa aktiviteter krävs noggrann planering av vila för att 

orka med (Stridsman et al., 2014). En annan studie visar också på att de vanligaste åtgärderna 

vid egenvård för att lindra fatigue är att minska aktivitet, korta ner avstånd samt mindre tuggor 

och sänka tempot vid matsituation (Chomphoonut et al., 2014). Övriga nutritionsåtgärder som 

nämns är att personer aktivt väljer sin kost utefter vad som tros ge styrka och ökat välmående 

samt undviker sådan mat som förvärrar symtom (Chang et al., 2016; Chen et al., 2008).  

 

När det kommer till egenvård relaterat till psykiskt mående och hantering av känslor väljer en 

stor del att genomföra någon form av meditation, ta hjälp av musik eller hitta stöd via religion 

(Chomphoonut et al., 2014). Avslappningsövningar och att ta sig tid att lugna ner sig var 

strategier för hantering av stress och ångest för andnöd. Dödsångest kunde lindras genom 

humor och glädje i de små sakerna, som att orka städa eller kliva upp på morgonen. Att känna 

glädje trots de svårigheter som sjukdomen innebär gav mening till livet (Strang, Ekberg-Jansson 

et al., 2014). Andra menade att de hanterade rädsla genom att finna styrka i medicinering, 

sjukvården och tron på sig själv och sin förmåga (Strang, Ekberg-Jansson et al., 2014; Strang, 

Farrell et al., 2014). 
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Att ta stöd av närstående och hälso- och sjukvård 

Denna kategori belyser närståendes och hälso- och sjukvårdens roll som stöd till att hantera 

sjukdomen hos personer som lever med KOL.  

 

Stöd från personer runt omkring de som lever med KOL ses som en stor del i hanteringen av 

sjukdomen och i utförandet av egenvård, vilket blir mer betydelsefullt under exacerbationer och 

sjukdomens senare stadier (Chen et al., 2016). Social interaktion med andra, främst 

familjemedlemmar, gav styrka och mening med livet, men också att samtala med personer i 

liknande situation gav styrka och ökat välmående (Ek & Ternestedt, 2008). Närstående har även 

en betydelse i att motivera personen till förändrat beteende och att utföra egenvård (Ehrlich et 

al., 2010). Samtidigt som närstående är till stor hjälp och en stöttepelare bidrar de också till att 

skapa ångest och lidande. Framförallt då personerna i den drabbades närhet inte förstår graden 

av orkeslöshet och oförmåga att hjälpa till i hemmet (Apps et al., 2014). Stöd av hälso- och 

sjukvård söktes framförallt för att få hjälp med andningen och lindra symtom men också för att 

inhämta information om sjukdomen (Brien et al., 2016). Rehabiliteringsprogram som ges av 

sjukvården anses av många vara ett bra tillfälle för att få stöd, möta människor i samma 

situation, få information om sjukdom och hur symtom kan hanteras (Brien et al., 2016; Ek & 

Ternestedt, 2008; Stridsman et al., 2014). Vid försämringsperioder hanteras sjukdomen lite olika, 

en grov generalisering är dock att många så långt som möjligt försöker hantera situationen själv 

med egna strategier och först när det blir ohanterligt kontaktas hälso- och sjukvård för vidare 

hjälp (Williams et al., 2014).  

Diskussion  

Metoddiskussion      

Sökorden som valdes för att fånga hantera och egenvård grundar sig i en avsikt att koppla 

orden till ett omvårdnadssammanhang och därefter översätta till engelska begrepp. Översatt till 

MeSH-term blev det tillslut self care, self-management och adaptation, psychological som söktes via 

ämnesord. En styrka i att kombinerat dessa begrepp, och därmed fånga en mer nyanserad 

definition av hantering och egenvård, är en bredare sökning för att fånga fler artiklar i ämnet. 



18 

 

En annan styrka är att samma sökord nyttjats i båda databaserna, vilket ger en mer systematisk 

sökning. En svaghet i litteratursökningen kan vara att ingen manuell- eller fritextsökning 

genomfördes samt att sökning skedde i endast två databaser och därav kan ha missat viktiga 

artiklar i ämnet. Dock anses de två valda databaserna, som beskrivs i metoden, vara relativt 

omfattande gällande omvårdnadsforskning. En svaghet utifrån ett av exklusionskriterierna var 

att artiklar som inte fanns fritt tillgängliga exkluderades. Det var ett beslut grundat utefter 

ställda krav och nivå på arbetet, men också då dessa artiklar inte väckte tillräckligt intresse efter 

lästa abstrakt och att det visades finnas tillräckligt med artiklar till detta arbete i övrigt. 

Begränsning i publiceringsdatum sattes för att få aktuell forskning. Interventionsstudier valdes 

bort då dessa inte grundar sig i ett perspektiv som belyser personens egen erfarenhet av 

hantering och egenvård, utan snarare utvärderar olika egenvårdsåtgärders eller 

sjukvårdsinterventioners effektivitet.  

 

Urvalet har skett på ett systematiskt sätt i likhet med Forsberg och Wengströms (2016, s. 73) 

beskrivning av urvalsprocessen. Kvaliteten på arbetet anses ha ökat genom att författarna både 

enskilt och gemensamt bearbetat materialet till litteraturöversikten. Artiklarna som valdes ut 

kommer från olika delar av världen, men med större andel från europeiska länder, varav 

knappt en tredjedel från Skandinavien. En mindre andel speglar en annan kontext, vilket gav en 

bredare bild av hanteringsstrategier utifrån olika förutsättningar och kultur. Trots stor 

spridning i kontext visade artiklarna generellt liknande resultat gällande egenvårdsåtgärder, 

som anses vara en styrka i resultatet. Alla utom en av artiklarna är av kvalitativ design vilket 

medför att överförbarheten blir begränsad, då studierna har få deltagare, med strategiskt urval 

och med resultat baserat på personliga erfarenheter. Forsberg och Wengström (2016, s. 89) 

menar att för att generalisera bör deltagarna representera den stora gruppen och vara 

slumpmässigt valda (Forsberg & Wengström, 2016, s. 89). Dock ansågs kvalitativa artiklar mest 

lämpligt för att svara mot arbetets syfte som utgår från ett patientperspektiv. Detta styrks av 

Forsberg och Wengström (2016, s. 144) som menar att kvalitativ forskning ger möjlighet för 

deltagarna att göra sin röst hörd och bidrar till värdefull information om människors livsvärld. 
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För att öka kvaliteten och bredden i resultatet kunde eventuellt fler kvantitativa artiklar ha 

adderats.  

 

De artiklar som inkluderats i resultatet har studerat olika stadier av sjukdomen. Något som kan 

vara en svaghet, men artiklarnas resultat har trots olika sjukdomsstadier generellt inte visat 

någon skillnad i egenvården eller hur personer har hanterat sjukdomen. Analysen resulterade i 

fem kategorier där rubrikerna omarbetades flertalet gånger under arbetets gång för att svara 

mot syftet med arbetet och innehållet av kategorin. Data är i original på engelska vilket inte är 

författarnas modersmål vilket skulle kunna vara en svaghet i analys och tolkning av text. Detta 

har motverkats genom noggrann översättning och diskussion mellan författarna vid osäkerhet. 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 585) ska resultatet representera datas innehåll och inte påverkas 

av författarens förförståelse. Förförståelsen har försökts motarbetats genom att inkludera all 

relevant data och inte medvetet utelämna information som kan påverka resultatet samt att inte 

förvrida forskarnas resultat för att skapa ett rättvist och trovärdigt resultat.  

    

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa hantering av sjukdom och egenvård hos personer 

med KOL. Resultatet visar på att hantering och egenvård hos personer med KOL handlar om 

att planera och ta kontroll, att anpassa livet och lära sig acceptera sin situation. Men det kan 

också handla om att förneka och hantera skuld. Några vanliga egenvårdsåtgärder för att minska 

symtombördan, är bland annat fysisk aktivitet och medicinering, samt att ta stöd från 

omgivningen.  

 

En stor del av denna litteraturöversikts resultat berör olika former av att hantera sin sjukdom 

för att minska dess inverkan på livet. Endera genom till exempel anpassning av livet, 

kontrolltagande, planering eller begränsningar. Genom att förhandla med sig själv och sin 

sjukdom kan sjukdomens inverkan på det vardagliga livet minskas och bidra till att i största 

möjliga mån bibehålla normalitet. När kontrollen och anpassningen till den förändrade 

livssituationen däremot inte längre räcker till, leder detta i många fall till ångest hos dessa 



20 

 

personer, ångesten blir då ett tecken på den förlorade kontrollen och sjukdomens långsamma 

övertag över livet. Cicutto, Books och Henderson (2004) samt Boeckxstaens et al. (2012) styrker 

detta genom att visa på att planering och anpassning av vardagen, genom till exempel vila och 

lugnare tempo är ett sätt att hantera sjukdomen. Samt att ångest i många fall har sin grund i 

bland annat rädsla för förvärrade symtom, så som andnöd, förlorade funktioner eller 

sjukhusvistelser (Boeckxstaens et al., 2012; Cicutto et al., 2004). 

 

Litteraturöversikten visar på att ett sätt att hantera sin sjukdom och sina symtom är genom 

förnekelse. Detta stärks av Arne, Emtner, Janson och Wilde-Larsson (2007) som i sin studie visar 

på att personer med KOL i ett tidigt stadie av sjukdomen förnekar symtomen när de debuterar, 

och istället skyller dessa på andra orsaker. Även Delmar et al. (2005) som i sin studie fokuserar 

på kroniska sjukdomar visar resultat som tyder på att allvaret med sjukdomen i vissa fall 

förnekas, dock kan denna typ av förnekelse vara av både positiv och negativ karaktär. För vissa 

innebär förnekelsen att acceptans och harmoni hindras, medan förnekelsen för andra innebär 

att hoppet och livsgnistan kan bibehållas, samt att synen på sjukdomen förblir mer positiv 

(Delmar et al., 2005). 

 

Så som resultatet visar kan känslor av skuld för att själv ha orsakat sin sjukdom hanteras genom 

att acceptera sjukdomen och den förändrade situationen. Detta kan relateras till Arne et al. 

(2007) som visar på att skulden kan stå i vägen för att aktivt hantera sin sjukdom, och 

skuldkänslorna kan dessutom göra att dessa personer väntar längre innan de söker vård för 

sina besvär.  

 

I resultatet framkom att medicineringen har en betydande roll i hanteringen av KOL, 

framförallt då andnöd är ett av huvudsymtomen. Detta styrks i en studie av Hyde et al. (2013) 

där både personer som lever med KOL och deras vårdgivare hävdar att rätt medicinering och 

inhalationsteknik är mest effektivt vid respirationssvårigheter. Vidare visades i resultatet att 

personer själva som en form av egenvård justerar sina läkemedel utefter dagsform och eget 

tyckande. Även Boeckxstaens et al. (2012) såg en tendens av självjustering i sin studie, där 
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deltagare både ökade och minskade mängden läkemedel på eget initiativ. Dessutom visades likt 

denna litteraturöversikts resultat att biverkningar och rädsla för tillvänjning var en anledning 

till att personer valde att dra ner på doserna. Att patienter själva justerar sin medicinering och i 

vissa fall frångår gällande ordinationer kan dock få konsekvenser för omvårdnaden. Bland 

annat visar Vestbo et al. (2009) i sin studie på tendenser till att sämre följsamhet gällande 

medicinering, både över- och underdosering, leder till fler sjukhusinläggningar orsakade av 

exacerbationer (Vestbo et al., 2009). Detta leder rimligtvis till ett större lidande för individen 

men också till en större belastning och kostnad för hälso- och sjukvården.  

 

Att få socialt stöd, främst från närstående och sjukvård, sågs som en viktig del för att hantera 

sjukdomen. Dels genom motivation och för att lära sig egenvård men minst lika viktigt för att få 

stöd när situationen blir för svår att hantera själv. Cicutto et al. (2004) styrker detta påstående 

och menar att socialt stöd från omgivningen är en drivkraft i att utföra egenvård, där familjen 

ses som en av anledningarna till viljan att fortsätta leva. Likt litteraturöversiktens resultat 

framkommer det att vissa personer endast söker vård vid svårare tillstånd (Cicutto et al., 2004). 

Att vissa undviker hälso- och sjukvård till dess att situationen är ohanterbar kan kanske 

förklaras med viljan av att klara sig själv och upprätthålla normalitet. Detta kan styrkas av 

Russel et al. (2018) som beskriver känslor som skuld och att vara till besvär samt Harrison et al. 

(2015) som menar att personer har en förmåga att förminska symtom i ett försök att bevara en 

normal tillvaro.  

 

I resultatet framgår att personer som är drabbad av KOL utför egenvård för att bevara hälsa och 

minska sjukdomens inverkan på vardagen. När det kommer till hur personer hanterar KOL och 

dess symtom genom olika åtgärder kan delar av resultatet förklaras eller förtydligas med hjälp 

av Orems (1995, s. 104) omvårdnadsteori, där syftet med egenvården beskrivs vara att 

underhålla liv, hälsa och välmående. Orem beskriver tre olika egenvårdsbehov, varav 

hälsorelaterade egenvårdsbehov blir mest relevant relaterat till hur personer som lever med 

KOL hanterar sjukdomen. Vidare i litteraturöversikten beskrivs egenvården som en process 

som personer utvecklar med tiden utifrån sina erfarenheter, där kunskap dels kommer från att 
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observera och lära sig av andra men också genom att själv testa sig fram till olika handlingar. 

Detta överensstämmer med Orems (1995, s. 110-112, 115) teori som menar att egenvård är 

handlingar som individer lär sig via mötet med andra människor. Viss kunskapsinhämtning 

sker också genom den kultur vi lever i medan andra specifika åtgärder får individen lära sig 

genom specialiserad utbildning eller praktisk erfarenhet. Egenvården förklaras också vara en 

dynamisk process där individen förutom att utföra en åtgärd också reflekterar över vad som 

skall göras och hur de ska genomföras (Orem, 1995, s. 110-112, 115). Att viss kunskap kommer 

från kultur och tradition kan också förklara varför en del studier i resultatet visar på viss 

variation i egenvårdsåtgärder, såsom nyttjande av naturläkemedel och meditation i olika 

former. Men också på grund av att tillgången till information kan se olika ut. I en review av 

Russel et al. (2018) framkommer det att patienter upplever att de får otillräckligt med 

information från sina vårdgivare (Russel et al. 2018).  

 

Information och stöd från hälso- och sjukvården sågs i resultatet vara en viktig del för att 

hantera samt känna tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Trots detta finns studier som visar 

på att i kontakten med omvårdnadspersonal, i många fall sjuksköterskor, är just informationen 

och stöttningen till patienten bristfällig. Österlund Efraimsson, Klang, Larsson, Ehrenberg och 

Fossum (2009) belyser i sin observationsstudie detta genom att visa på att patienter vid ett 

första besök hos KOL-sjuksköterskor inte alls får någon information om bland annat 

exacerbationer, samt att knappt hälften fick någon information om medicinering och 

inhalationsteknik, trots att behovet fanns. Merparten av samtalen handlade om den fysiska 

aspekten av sjukdomen, och lite tid ägnades åt det psykosociala. I flertalet fall gavs information 

om vikten av att sluta röka, men mer rutinmässigt än genom anpassade och motiverande samtal 

med patienten (Österlund Efraimsson et al. 2009). Även Verbrugge, de Boer och Georges (2013) 

diskuterar kring detta, då de anser att sjuksköterskor i arbetet med att uppmuntra till egenvård 

och hantering lägger allt för liten vikt vid att försöka öka patientens självförtroende samt 

fungera som en jämbördig diskussionspartner. Information bör i större mån individanpassas 

samt det stöd som ges bör mer fokuseras kring den egna förmågan till hantering och egenvård 

(Verbrugge et al. 2013).  
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Nyttan av denna individanpassade information stöds av Bourbeau et al. (2003) som visar på att 

utbildningsprogram inom egenvård och hantering av sin sjukdom leder till bland annat 

minskade antal exacerbationer, mindre nyttjande av hälso- och sjukvårdsresurser samt till en 

allmänt förbättrad hälsostatus för personer som lever med KOL. Även Österlund Efraimsson, 

Hillervik och Ehrenberg (2008) stärker detta genom att visa på att individanpassade 

utbildningsprogram ledda av sjuksköterskor leder till att patienter med KOL ökar sin fysiska 

aktivitet som i sin tur leder till minskad andnöd, får en bättre psykosocial hälsa, ökade 

kunskaper om sin sjukdom, högre livskvalitet samt i större utsträckning lyckas sluta röka 

(Österlund Efraimsson et al. 2008). Detta tyder på att omvårdnadspersonal, och i första hand 

sjuksköterskor, har ett stort ansvar när det kommer till att stötta personer med KOL, både till 

egenvård men också till att ha tilltro till sig själv och sin egen förmåga. Detta kan relateras till 

Orem (1995, s. 122, 124) som menar att ett av sjuksköterskans fokusområden är att vara delaktig 

i patientens egenvård. Personer som är sjuka kan ha svårigheter att utföra universella 

egenvårdsbehov som tidigare, samt begränsad kunskap för att kunna möta de nya 

egenvårdsbehov som uppstår vid sjukdom. Patienterna kan då behöva stöd av sjuksköterskor 

för att möta dessa behov (Orem, 1995, s. 122, 124). Kan detta genomföras innebär det inte bara 

en vinst för patienterna men också för vårdorganisationen, då patienterna blir trygga i att själva 

i större utsträckning hantera samt utföra egenvård relaterat till sin sjukdom.  

 

Resultatet som grundar sig framförallt på kvalitativa studier ger en låg överförbarhet, dock kan 

tendenser ses hur personer väljer att hantera sin sjukdom och på så vis ge en större förståelse 

för vilket stöd personer med KOL behöver i sin egenvård. Enligt Socialstyrelsens (2018) 

nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL rekommenderas hälso- och sjukvårdspersonal 

erbjuda patientutbildning och egenvårdsstöd till personer med KOL för att öka personers 

kunskap, förmåga till egenvård och aktiviteter i dagliga livet (Socialstyrelsen, 2018). 

Socialstyrelsen och Bourbeau et al. (2003) menar att stöd till egenvård bidrar till ett minskat 

antal exacerbationer som leder till minskat antal akutbesök och sjukhusvistelser (Bourbeau et 

al., 2003; Socialstyrelsen, 2018). Med mindre resurser och högre belastning på vården kan större 

förståelse för personer med KOL bidra till att de egenvårdsstöd och utbildning som ges av 
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omvårdnadspersonal kan riktas och effektiviseras och på sikt minska belastningen på 

sjukvården. 

Slutsats     

Hantering och egenvård vid kronisk obstruktiv lungsjukdom handlar främst om att minska 

symtom, förlänga liv och göra livet hanterbart trots sjukdom. De olika sätten att hantera 

sjukdom på medför dock inte nödvändigtvis att personens livskvalitet samt hälsa bibehålls eller 

förbättras, men kan vara ett sätt för personen att hantera den svåra situationen. Arbetet kan 

anses användbart för att öka sjukvårdspersonals förståelse för hur personer med KOL hanterar 

sjukdomen och de egenvårdsåtgärder som anses viktiga. För att optimera stödet till den 

drabbade vore vidare forskning som belyser sjukdomen ur anhörigas perspektiv intressant, då 

resultatet visade på anhörigas betydelse. Vidare forskning där olika egenvårdsåtgärder och 

hanteringsstrategiers effektivitet undersöks vore intressant för att än mer kunna rikta den 

utbildning och stöd till egenvård som hälso- och sjukvården ansvarar för. 
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Bilaga 1. Översikt över inkluderade artiklar 

Författare 

(Årtal) 

Land  

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet 

Apps et al.  

(2014) 

England 

Syftade till att förstå 

egenvårdserfarenheter hos 

personer med KOL som är 

primärt hanterad i primärvården, 

samt undersöka utmaningar i att 

engagera sig i dessa beteenden. 

    

Kvalitativ  15 

(1) 

Opportunistiskt 

urval 

Semistrukturerade 

enskilda intervjuer 

Tematisk analys 

Deltagarna lärde sig egenvård bland annat genom 

att själv söka information eller via erfarenheter. 

Förändring och anpassning till en ny vardag på 

grund av sjukdom var ett sätt att ta kontroll och 

hantera situationen. Egenvårdsstrategier för att 

minska symtomens inverkan på livet var bland 

annat att sluta röka, självreglering av läkemedel, 

vila, anpassa aktiviteter efter kondition och göra 

allt i ett lugnare tempo. Andra strategier var att 

distrahera sig med andra saker för att underlätta 

symtom och förnekelse av symtom där 

förklaringen var att symtomen berodde på 

ålderdom och inte sjukdom.  

Medelhög  

 

Brien et al.  

(2016) 

England  

Studien syftar till att utforska och 

förstå variationer av upplevelser 

och copingstrategier hos 

patienter med KOL i olika 

stadium av sjukdomen och 

sjukdomens inverkan.  

     

Kvalitativ 34 

(2) 

Strategiskt urval  

Enskilda 

semistrukturerade 

intervjuer  

Tematisk analys  

Strategier för att hantera KOL sågs medicinering 

som värdefullt, dock att inhalering kunde vara 

svårt vid andnöd. Andra icke-farmakologiska 

strategier som deltagarna nyttjade var fysisk 

aktivitet, andningsövningar, alternativ medicin och 

strategier kopplat till kulturella aktiviteter. Att leva 

som vanligt, acceptans av sjukdom och dess 

begränsningar samt en realistisk syn på sjukdomen 

var sätt att ha kontroll över situationen. Fler 

strategier för att underlätta vardagen var att 

undvika stress, bibehålla hopp, positiva tankar och 

distraktion.  

Hög 



Chang et al.  

(2016) 

Taiwan  

Syftet var att utforska 

upplevelsen hos personer med 

KOL som varit inlagda på 

sjukhus för akut exacerbation 

eller pneumoni.     

Kvalitativ  

Fenomenol

ogisk  

14 

(3) 

Strategiskt urval 

Semistrukturerade 

intervjuer  

Data och analys 

simultant  

Analys: Giorgis 

(1997) metod  

Andnöden innebar att flera deltagare valde att 

stanna hemma där de kände trygghet. Flera 

deltagare nyttjande stor tilltro till folkmedicin och 

mat då de ansågs påverka sjukdomen och dess 

symtom. Rökstopp ansågs viktig, med 

motiveringen att få leva längre. Vaccinering mot 

influensa nyttjades som förebyggande åtgärd mot 

försämring.  

Medelhög 

Chen et al.  

(2008) 

Taiwan  

Syftet var att utforska 

egenvårdsåtgärder hos patienter 

med KOL, för att förstå hur 

patienter hanterar sin sjukdom. 

   

Kvalitativ 

Deskriptiv   

18 

(Anges ej) 

 

Strategiskt urval 

Semistrukturerade 

enskilda intervjuer  

Datainsamling och 

analys simultant  

Analys i tre steg 

Egenvården syftade till att leva ett stabilt liv och 

minska risken för exacerbationer. Deltagare 

uppgav att de hanterade symtom genom vila, 

minskad aktivitet, medicinering, andningsövningar 

och äta nyttig mat. Åtgärderna baseras ofta på egen 

erfarenhet. För att inte påverka sjukdomen negativt 

försökte deltagarna att acceptera sjukdomen och 

tänka positivt. För att upprätthålla en hälsosam 

livsstil ansåg deltagarna att fysisk aktivitet, 

rökstopp och nyttig mat som viktiga åtgärder. 

Medelhög 

Chen et al.  

(2016) 

Taiwan   

Syfte att utforska processen av 

egenvård och relevanta faktorer 

som influerar utifrån ett 

patientperspektiv hos de som 

lever med kol för att förstå deras 

dagliga liv.  

Kvalitativ  19  

(0) 

Strategiskt urval  

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Miles & hubermans 

analysmetod, 

analys i tre steg.  

Egenvård vid sjukdom är en konstant process av 

självreglering och val av passande beteenden hos 

patienter som lever med KOL. I 

egenvårdsprocessen bör personerna konstant 

observera sina fysiska symtom och välja passande 

åtgärder för att minska symtomen och hålla en 

stabil fysisk funktion. Prio ett i egenvård är att 

förstå sin kropps signaler. Några 

egenvårdsåtgärder som beskrivs i resultatet är: att 

acceptera sin sjukdom, välja aktiviteter efter 

förmåga, socialt stöd samt medicinering. I överlag 

var målet med hälsa att hålla sig frisk och 

förebygga exacerbationer.      

Medelhög 



Chomphoon

ut et al.  

(2014) 

Thailand  

Syfte att utforska ångestsymtom, 

symtomkluster och effektiva 

hanteringsstrategier som 

används för varje kluster hos 

personer med KOL   

Kvantitativ  

Deskriptiv 

250 

(Anges ej) 

Strategiskt urval 

Tre frågeformulär 

Analys: Deskriptiv 

statistik  

Samtliga i studien upplevde närvaro av symtomen 

fatigue, andningssvårigheter, ytlig andning, 

utmattning, ökad slemproduktion, 

respirationssvårigheter, hosta, oro över att inte få 

luft och känslan av att de behöver luft.  

Egenvårdsåtgärder använda vid 

respirationssvårigheter var:  

100 % bronkdilaterande mediciner  

96 % kortikoider   

94 % sluten läppandning 

87,2 % sluta röka  

Egenvårdsåtgärder vid fatigue var:  

98,8 % reducera aktiviteter  

98 % korta ner distansen  

70,8 % tugga långsammare och mindre bitar 

Egenvårdsåtgärder vid sömnproblem:  

84 % meditation eller utföra religion  

Egenvårdsåtgärder vi emotionella problem:  

91,6 % meditation och religion 

88 % acceptera och vänja sig vid symtom 

88,4 % lyssna på musik  

Medelhög 

Cooney et al.  

(2012) 

Irland 

Syftet med studien var att förstå 

betydelsen av KOL hos personer 

och deras respons på sjukdomen.  

Kvalitativ  

Longitudin

ell  

26   

(Anges ej) 

Strategiskt urval 

Semistrukturerade 

enskilda intervjuer, 

Grounded Theory 

Analys i tre steg.  

Personer som lever med KOL hanterar sina liv och 

uppkomna dilemman individuellt. Resultatet visar 

på två kategorier hur personer med KOL hanterar 

sin sjukdom. Kategori ett, gömma, innebär att 

personer omedvetet och medvetet modifierar sitt 

beteende och handlingar för att dölja sina symtom. 

Kategori två, slåss, handlar om planering, aktiva 

val av aktiviteter samt hur aktiviteter skall 

genomföras för att klara vardagen.  

Medelhög 



Ehrlich et al.  

(2010) 

Australien  

Syfte att rapportera hur personer 

med KOL samlar, uppfattar och 

tillämpar information som 

påverkar hälsan.  

Kvalitativ  9 

(Anges ej)  

Strategiskt urval 

Enskilda intervjuer 

med öppna frågor.  

Analys: Grounded 

Theory, i tre steg.  

 

En del i egenvården är att lyssna på sin kropp, 

tolka symtom och använda informationen som bas 

för val av åtgärd. Hur information tolkas är unikt 

för varje individ. Två sätt att lära sig egenvård är 

dels att observera vad andra människor gör och 

dels pröva sig fram till vad som fungerar. 

Resultatet visar också att det var viktigt att 

acceptera sjukdomen och ta ansvar för att 

förebygga symtom.  

Medelhög  

Ek & 

Ternestedt  

(2008) 

Sverige  

Syftet med studien är att 

beskriva den väsentliga 

strukturen av upplevelsen av att 

leva med svår KOL under den 

palliativa fasen av sjukdomen.   

Kvalitativ  

Fenomenol

ogi  

8  

(1) 

Strategiskt urval 

Intervjuer  

Analys i fem steg  

Prioriteringar i livet ändras i och med sjukdomen 

och deltagare menar att livet anpassas för att klara 

av att leva med sjukdomen. Planering krävs för att 

kunna fortsätta leva. Orkeslöshet medförde att 

deltagare i studien vant sig med att bli 

omhändertagen och be om hjälp. Några deltagare 

menade att de undviker social relationer för att 

slippa vara till besvär eller på grund av skam, 

likaså sågs en tendens att dölja symtom för att 

skona familj. Studien visade också att det gav 

styrka att prata med andra i samma situation. Små 

dagliga aktiviteter gav mening till livet. 

Medelhög 

Gabriel et al.  

(2014) 

Portugal 

Syfte var att utforska både 

patienter och familjers perspektiv 

gällande hur KOL påverkar 

familjens liv.  

Kvalitativ 

Explorativ 

40  

(24) 

Strategiskt urval 

Strukturerade 

enskilda intervjuer 

Analys: Deskriptiv 

statistik och analys 

i tre steg.  

Studien identifierade olika copingstrategier hos 

personer som lever med KOL för att hantera sin 

situation. Bland annat positiva tankar och att finna 

logiska förklaringar till sjukdomen (rökning eller 

många sjukdomar som barn). Problemlösande 

strategier som nyttjades av deltagarna var att leva 

hälsosamt samt förebyggande beteenden som 

exempel influensavaccination och fysisk aktivitet.  

Medelhög  



Gysel & 

Higginson  

(2009)  

England  

Syftet med studien var att förstå 

hur personer reagerar på 

andfåddhet     

Kvalitativ  18 

patienter + 

7 vårdare 

(Anges ej) 

Strategiskt urval 

Enskilda intervjuer  

Analys: Grounded 

theory  

Med tiden utvecklar personer förståelse för sina 

symtom, händelser och erfarenheter som medför 

att en del blir experter på vad som sker i ens egen 

kropp. För att hantera andnöd vid bristfällig 

tillgång till behandling och omvårdnad beskrevs 

deltagare ta alternativa vägar för att tillgodose sig 

information och läkemedel.  

Medelhög 

Lindgren et 

al.  

(2014) 

Norge  

Syfte att belysa upplevelsen av 

att gå igenom processen av att bli 

diagnostiserad med KOL.   

   

    

    

   

 

Kvalitativ 

  

8 

(3) 

Strategiskt urval 

Enskilda intervjuer 

Analys: 

Fenomenologisk/ 

Hermeneutik 

stegvis analys med 

kondensering 

Rädsla gör att deltagarna fick motivation till att 

söka information om sjukdomen samt hur de 

kunde hantera och minska progression av 

sjukdomen. Att söka information innebar också att 

återfå kontroll över livet. Att anpassa livet och 

behålla kontrollen innebar att de kunde släppa en 

del rädsla. Studien visade att deltagare förnekade 

att symtom berodde på sjukdomen. Deltagare 

kände skuld för att själv ha orsakat sjukdomen men 

acceptans av sjukdomen medförde bearbetning av 

sin skuld.  

Medelhög 

Marx et al.  

(2016) 

Tyskland 

Syfte att utforska vad det betyder 

för patienter att leva med KOL 

som en obotlig och konstant 

progressiv sjukdom.  

Kvalitativ 

Longitudin

ell 

 

 

18 

(1)  

 

Strategiskt urval 

Semistrukturerade 

enskilda intervjuer  

Analys: Grounded 

theory  

Resultatet visade att en huvudstrategi hos 

deltagarna för att hantera sjukdomen var att 

upprätthålla en normal vardag så länge som 

möjligt. Acceptans av eget ansvar och medicinering 

var strategier för att upprätthålla ett normalt liv. 

När sjukdomen avancerade var samtliga i studien 

beroende av stöd från personer runt omkring.  

Medelhög 

Mcmillan 

Boyles et al.  

(2011) 

Kanada  

Syfte att utveckla förståelse för 

funktionsnedsättningens 

betydelse hos individer med 

KOL i ett kanadensisk samhälle 

utifrån ett emiskt perspektiv.  

Kvalitativ  

Etnografisk  

15 

(Anges ej) 

Strategiskt urval  

Intervjuer  

Narrativ analys  

Eftersom symtom inte är ständigt närvarande är 

sjukdomen ibland dold för personen själv. Då 

sjukdomen kan vara osynlig för andra måste 

personen rättfärdiga eller förklara sin sjukdom, 

vilket de ofta väljer att inte göra då det är 

energikrävande. Deltagare valde även att dölja sitt 

handikapp medvetet eller omedvetet då de inte 

själva insett dem. Först när symtomen var kraftiga 

Medelhög 



1 

 

valde flera att avslöja sin sjukdom för andra, men 

också för sig själv. För att orka med aktiviteter var 

planering en strategi.  

Pinnock et 

al.  

(2011) 

Skottland 

 

Syfte med studien var att förstå 

personer med KOLs perspektiv 

medan sjukdomen fortskrider, 

och deras informella och 

professionella vårdare, för att 

tillhandahålla information om 

vård till personer som lever och 

dör med KOL.   

Kvalitativ 

Longitudin

ell  

21 

patienter 

(11 dog 

under 

studiens 

tid) 

13 

närstående  

18 

vårdperso

nal 

Strategiskt urval 

djupintervjuer med 

grupper om tre 

Tematisk analys  

Resultatet visade att en del i hanteringen av att leva 

med KOL var acceptans av sjukdomen, sluta 

kämpa emot och acceptera för sig själv.  

 

Medelhög 

Strang, 

Farrell et al.  

(2014) 

Sverige 

Syfte att utforska hur patienter 

med svår KOL upplever skuld 

samt undersöka copingstrategier 

de använder för den skulden.  

Kvalitativ  

 

31  

(Anges ej) 

Strategiskt urval 

Semistrukturerade 

intervjuer, enskilda 

intervjuer.  

Manifest och latent 

innehållsanalys 

Den vanligaste copingstrategin för att hantera 

skuld var aktiv eller passiv acceptans av 

sjukdomen. Andra copingstrategier var 

undantryckande av tankar, rationalisering samt 

förnekelse. Flertalet av deltagarna hämtade styrka i 

tron på sig själv, läkemedel, doktorer samt 

avslappnings- och massageövningar.  

Medelhög  

Strang, 

Ekberg-

Jansson et al.  

(2014) 

Sverige  

Syftet är att utforska svårt sjuka 

KOL patienters erfarenheter av 

ångest och deras strategier för att 

lindra ångesten.   

Kvalitativ  31   

(Anges ej) 

Strategiskt urval, 

enskilda  

djupintervjuer. 

Manifest och latent 

innehållsanalys 

Studien visar att vissa personer med KOL hanterar 

rädslan över att kvävas genom att förlita sig på 

medicinering, sjukvård och sin egen förmåga och 

sina strategier. Några strategier som presenterades 

var avslappning, andningsövningar, undvika 

stress, fokusera på sig själv, frisk luft samt att 

passivt vänta ut ångesten. Vissa använde sig av 

alternativa metoder som att äta grävlingsfett. 

Dödsångest hanterades också genom att undvika 

tankar om döden och framtiden, sova bort tid eller 

känna glädje och skratta trots svårigheter. Att finna 

Medelhög 



2 

 

glädje i de små tingen som att orka kliva upp eller 

städa gav mening till livet.  

Stridsman et 

al.  

(2014) 

Sverige  

Syfte att beskriva personers 

upplevelse av fatigue i vardagen 

hos personer med medel till 

mycket svår KOL  

Kvalitativ 20  

(5) 

Strategiskt urval, 

Semistrukturerade 

enskilda intervjuer.  

Manifest och latent 

innehållsanalys 

Egenvårdsåtgärder för att förebygga och få kontroll 

över fatigue är bland annat fysisk aktivitet. 

Kognitiva aktiviteter som inte påverkar andningen 

såsom korsord, internetsurfning och köra bil 

ansågs som bra aktiviteter för att hålla känslan av 

fatigue borta. Planering och prioritering var andra 

faktorer som spelar roll för att erhålla kontroll. Vila 

och sömn ansågs ibland vara den enda åtgärden för 

att få energi.  

Medelhög 

Stridsman et 

al.  

(2015) 

Sverige  

Syfte att beskriva upplevelsen av 

välmående kring personer med 

måttlig till svår KOL.  

Kvalitativ 10 

(0) 

Strategiskt urval 

Semistrukturerade 

intervjuer,   

Latent 

innehållsanalys  

Då sjukdomen medför en livslång begränsning 

ansågs acceptans, anpassning och planering efter 

andnöden som en del i att hantera sjukdomen. För 

att känslomässigt klara av svårigheter menade 

deltagare att de försökte fokusera på det positiva 

och vara i gott mod. Ilska som hanteringsstrategi 

gjorde att en del klarade andnöd och fatigue bättre. 

Andra strategier var distraktion via lugna 

aktiviteter och undvika stress. En förebyggande 

åtgärd enligt studien var att fortsätta träna trots 

symtom. Medicinering var en del som skapade 

trygghet och en känsla av kontroll.  

Medelhög 

Willgoss et 

al.  

(2012) 

England  

Syfte att framkalla och beskriva 

förstahandsupplevelser av ångest 

hos patienter med stabil KOL 

Kvalitativ  

Explorativ 

14  

(Anges ej) 

Strategiskt urval. 

Semistrukturerade 

enskilda intervjuer,  

Analys i tre steg  

 

  

Rädsla för att få andnöd gör att deltagarna 

undviker vissa aktiviteter som kan leda till ångest, 

vilket leder till en barriär till att leva ett normalt liv. 

Deltagare använde andningsövningar samt 

positiva tankar för att bryta negativa cykler av 

andnöd som kan leda till panikattacker. Att prata 

med sig själv var en viktig hanteringsstrategi för att 

ta kontroll över en situation. Planering var ett 

nyckelbegrepp inom egenvården för att förebygga 

panikattacker. Samtidigt kunde planering leda till 

Medelhög 



3 

 

ökad ångest. Att försöka ha kontroll kan också 

trigga till panikattacker. Läkemedel var ett sätt att 

ha kontroll och var en stor del av vardagen. 

Williams et 

al.  

(2014) 

England 

  

Syfte att utforska patienters 

nuvarande förståelse och 

upplevelse av att hantera och 

identifiera KOL exacerbationer 

hemma.      

    

   

   

   

  

Kvalitativ  44  

(0) 

Strategiskt urval 

Semistrukturerade 

Intervjuer  

Analys: Grounded 

theory.  

Erfarenhet gav kunskap om hur 

försämringsperioder hanteras och flertalet av 

deltagarna kände säkerhet i att hantera dessa själv. 

Viktigaste hanteringsstrategin var planering och att 

hålla ett lugnt tempo. När sjukdomen var stabil 

hanterades dyspnén med att dra ner på tempo och 

med andningsövningar. Vid exacerbationer 

behövdes ett tillägg av läkemedel, exempelvis 

steroider eller antibiotika. Dock medför 

biverkningar att flera känner ovilja till läkemedel. 

När en försämring inte gick att hantera själv längre 

togs kontakt med sjukvård för hjälp.  
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