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Abstrakt 

Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen är ca 400 000–700 000 svenskar drabbade av Kroniskt 

Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och varje år dör runt 2700 personer i Sverige av KOL. En av 

de största anledningarna till sjukdomen är tobaksrökning. KOL kan inte botas men ett 

rökstopp kan ha en stor betydelse för att hindra en försämring av sjukdomen. Livskvaliteten 

hos personer med KOL försämras under sjukdomsförloppet, både den fysiska och psykiska 

förmågan blir nedsatt på grund av sjukdomen. Syfte: Belysa personers erfarenheter av att 

leva med KOL. Metod: Litteraturstudie som baseras på tio kvalitativa och två kvantitativa 

artiklar. En textanalys resulterade i tre områden. Resultat: Tre huvudområden identifierades 

i arbetet: 1. Fysiska erfarenheter av att leva med KOL; 2. Beroende av personer och/eller 

hjälpmedel; 3. Psykiska erfarenheter av att leva med KOL. Diskussion: Studien visade att 

personer med KOL hade stora utmaningar i det dagliga livet som orsakades av sjukdomen. 

Brist på förståelse hos människor runt omkring de sjuka utsatte dem till en mindre känsla av 

värdighet och sämre livskvalitet. Ökad kunskap och förståelse om sjukdomen hos alla parter 

kring den KOL sjuke kunde förbättra personers hälsa och välbefinnande.  

 

Nyckelord: Dagliga liv, Erfarenheter, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, Känslor livskvalitet, 

Upplevelser  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ...................................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund ........................................................................................................................................... 1 

2.1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom ............................................................................................ 1 

2.2 Att leva med Kroniskt obstruktiv lungsjukdom .................................................................... 2 

2.3 Diagnostisering ........................................................................................................................... 2 

2.4 Åtgärder ....................................................................................................................................... 3 

2.5 Erfarenheter ................................................................................................................................. 3 

2.6 Livskvalitet .................................................................................................................................. 3 

2.7 Sjuksköterskans ansvarsområde .............................................................................................. 4 

2.8 Teoretisk referensram - Känsla av sammanhang (KASAM) ................................................ 5 

2.9 Problemformulering ................................................................................................................... 5 

3. Syfte .................................................................................................................................................... 6 

4. Metod ................................................................................................................................................. 6 

4.1 Design........................................................................................................................................... 6 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier .......................................................................................... 6 

4.3 Litteratursökning ........................................................................................................................ 6 

4.4 Urval, relevansbedömning och granskning ........................................................................... 8 

4.5 Analys .......................................................................................................................................... 8 

4.6 Etiska överväganden .................................................................................................................. 9 

5. Resultat .............................................................................................................................................. 9 

5.1 Fysiska erfarenheter av att leva med KOL .............................................................................. 9 

5.2 Beroende av personer och/eller hjälpmedel ......................................................................... 11 

5.3 Psykiska erfarenheter av att leva med KOL ......................................................................... 12 

6. Diskussion ....................................................................................................................................... 14 

6.1 Metoddiskussion ...................................................................................................................... 14 

6.2 Resultatdiskussion.................................................................................................................... 15 

7. Slutsats ............................................................................................................................................. 19 

Referenser ............................................................................................................................................ 20 

 

Bilaga 1 

Bilaga 2



 

1 
 

1. Introduktion 
 

Antalet personer i Sverige som lider av KOL uppskattas till drygt 400 000–700 000 och varje 

år dör cirka 2700 personer i sjukdomen. Tobaksrökning är den vanligaste orsaken till 

sjukdomen. KOL är en inflammationssjukdom med ett långsamt sjukdomsförlopp i 

luftvägarna och lungorna som förstör lungvävnaden och lungblåsorna (Socialstyrelsen, 

2018). 

 

Sjukdomen är progressiv och kan utvecklas från mild till svår grad och den sjuke har oftast 

ett stort behov av vård. Det är även vanligt att ha KOL samtidigt med andra sjukdomar 

(socialstyrelsen, 2018). För att främja hälsa hos patienter är det viktigt att sjuksköterskan 

förstår patienters upplevelse eftersom hälsa är ett förlopp som människan själv skapar och 

upplever i det vardagliga livet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom  

 

KOL är ett långsamt framåtskridande sjukdom där luftrören utsätts för inflammation och 

därmed försvåras luftflödet i luftvägarna. Sjukdomen har en skadlig effekt på hälsa. Drabbar 

framförallt äldre människor och rökning är oftast grundorsaken (Socialstyrelsen, 2018; 

Danyuthasilpe, Barry & Locsin, 2015). De vanligaste symptomen är trötthet och andnöd 

(Gabriel, Figueiredo, Jácome, Cruz & Marques, 2014).  

Sjukdomen KOL är en kombination av bronkit och emfysem. Bronkit är en inflammation i 

bronkerna (luftrören) som orsakas av olika ämnen såsom rökning eller infektioner. Emfysem 

är ett tillstånd där den elastiska bindväven i alveolväggarna blir förstörda av enzymer och 

bildar större luftblåsor som resulterar till en permanent vidgning. (Nationalencyklopedin, 

2018). 
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2.2 Att leva med Kroniskt obstruktiv lungsjukdom  

 

Att leva med KOL medför ett försämrat hälsotillstånd eftersom sjukdomen påverkar 

personens fysiska och psykiska förmåga. Det resulterar i nedsatt aptit, mindre fysisk aktivitet 

och ett minskat socialt liv (Seamark, Blake & Seamark, 2004). I en studie av Clancy, Hallet 

och Caress (2009) framgår det att en del av personerna fick kämpa för att upprätthålla 

hushållsaktiviteter såsom städning, tvättning och matlagning medan andra uppgav 

svårigheter med bad och personlig vård. Odencrants, Ehnfors och Grobe (2005) påpekade 

även att personerna inte längre klarade av att göra inköp på egen hand och bära hem 

matvaror. 

 

KOL har en destruktiv effekt på personers livskvalitet. Förlust av fysisk förmåga och ökat 

beroende har påverkat det dagliga livet samt skapat en känsla av oro. Det kan även påverka 

andra individer i familjen som i sin tur leder till ett sämre välbefinnande hos den sjuke 

(Disler et al., 2014). Deltagare uttrycker rädsla för sjukdomsprogression, främst på grund av 

försämring av symtom som andnöd (Gabriel et al., 2014). En känsla av dödsångest ses alltid 

som en närvarande faktor. Speciellt vid kvävningskänsla, då personerna upplever att 

morgondagen inte existerade (Habraken, Pols, Bindels & Willems, 2008; Hasson et al., 2008). 

 

2.3 Diagnostisering 

 

För att fastställa diagnosen KOL behöver patienten genomgå olika kontroller. Spirometri är 

en av de undersökningar som vårdpersonal använder sig av där vårdpersonalen mäter hur 

stor tidalvolymen och vitalkapaciteten är (Socialstyrelsen, 2018). Den vitala kapaciteten är 

den totala mängd luft som andas ut efter en maximal inandning samt tidalvolym är den 

mängd luft som andas in eller ut vid varje andetag under vila. Andra undersökningar som 

kan göras är PEF-mätning, blodgasanalys, syremättnad och bilddiagnostik (Ericson & 

Ericson, 2012, s. 344–345).  
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2.4 Åtgärder  

 

Att leva med KOL och samtidigt röka tobak förkortade livslängden. KOL är en 

intensifierande sjukdomsprocess. Personer med KOL som fortsatte att röka hade 50 procent 

överlevnadschans till skillnad från de som slutade att röka där de hade en överlevnadschans 

på 80 procent i ett 10-årigt överlevnadstal (Carter, Tiep & Tiep, 2008). KOL är en kronisk 

sjukdom som inte kan botas utan enbart lindras. Den enda åtgärden som kan hindra 

utveckling av KOL är att sluta röka. Hos personer som slutar röka reduceras försämringen 

av lungornas funktion (Socialstyrelsen, 2018). Personer med KOL behöver utöva fysiska 

aktiviteter regelbundet för att handskas med sjukdomen och leva ett hälsosammare liv 

(Gabriel et al., 2014).  

 

2.5 Erfarenheter 

 

Erfarenheter byggs på kontinuerligt under livets gång och innefattar kunskap, färdighet och 

skicklighet. Personer med kronisk sjukdom som genomgår fysiska förändringar, känner att 

kroppsfunktionerna blir nedsatta och därmed ett hinder i det dagliga livet 

(Nationalencyklopedin, 2018). Utifrån upplevda erfarenheter under sjukdomsförloppet 

utvecklar personer med KOL olika förmågor och strategier. Med dessa strategier utvecklas 

en ökad toleransförmåga att upprätthålla det dagliga livet. Erfarenheter som används vid 

hantering av andfåddhet och lätt utmattning sker genom att planera och spara energi (Disler 

et al., 2014; Chang, Dai, Chien & Chan, 2016).  

I didn`t like to go outside when I lived in the old apartment without an elevator, because it 

was difficult to return if I went outside”. I had to carry a small oxygen cylinder, so I couldn’t 

go far away from my house (Chang et al., 2016, s.468). 

 

2.6 Livskvalitet   

 

Enligt WHO (World Health Organisation, 1997) definieras livskvalitet som individens 

tolkning och ställning i livet inom ramen för den kultur och de värdesystem som de lever 
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med i samband till deras mål, förväntningar och bekymmer. Livskvalitet kan bli påverkad av 

människors fysiska hälsa, psykiska tillstånd, sociala relationer och nivå av oberoende.  

Livskvalitet beskrivs som ett generellt begrepp för hälsa. Att leva ett meningsfullt liv och äga 

förmågan att kunna uppfylla önskningar i livet kan leda till välbefinnande som medför hög 

livskvalitet. Hopp är en känsla som ger personer möjligheter att uppnå sina förväntningar 

och hantera svåra situationer. ”Hope is the thing that makes you go on and look forward in difficult 

situations” (Willman 1999, s.135). Livskvaliteten hos personer med KOL påverkas stort 

genom att hälsa påverkas (Clancy et al., 2009). 

 

2.7 Sjuksköterskans ansvarsområde 

 

Enligt ICN:s etiska kod (International Council Of Nursing) för sjuksköterskor baseras den på 

fyra grundläggande ansvarsområden. Ansvarsområdena är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och att lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).    

Sjuksköterskan har ansvar att arbeta utifrån hälsofrämjande förutsättningar som kan bidra 

till patienters bättre hälsa och välbefinnande bortsett från vilken sjukdom och hälsotillstånd 

dessa patienter har. Där patienten skall behandlas utifrån en humanistisk syn och inriktar sig 

på att förstå patientens livsvärld i samband med hälsa, sjukdom och lidande istället att 

fokusera på problem och diagnoser. Det är av stor vikt att få en helhetssyn genom att ha 

förståelse för patientens upplevelse, vara lyhörd och låta dennes behov stå i centrum (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Sjuksköterskans arbete är många gånger svårt, framförallt i mötet med kroniskt sjuka 

patienter där sjuksköterskans uppgift är att sätta patienten i centrum så denne får delta i 

vården tidigt under vårdförloppet. Ett delaktigt samarbete mellan sjuksköterska och patient 

kan underlätta omvårdnaden.  Det är sjuksköterskans ansvar att undervisa patienten på 

eventuella tecken på försämring i sitt hälsotillstånd, främja en god hälsa och minimera risker 

för andnöd (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009; Lomborg, Björn, Dahl & Kirkevold, 

2004). 
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2.8 Teoretisk referensram - Känsla av sammanhang (KASAM) 

 

Aaron Antonovsky beskriver att när en person upplever en känsla av meningsfullhet så kan 

detta vara avgörande för hur denne väljer att hantera olika situationer.  Begreppet KASAM 

sammanfattas av: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet där inre och 

yttre upplevelser är begripliga, strukturerade och förutsägbara. I avsaknad av begriplighet 

framstår upplevelserna istället som kaotiska, slumpmässiga och oordnade. Hanterbarhet 

innebär att människan anser sig klara av det oförutsägbara som kan inträffa och att de 

erfarenheter man möts av går att hantera, även svåra händelser. Meningsfullhet står för 

betydenheten av att vara delaktig i de olika förlopp som skapar den alldagliga erfarenheten 

såväl som ens öde (Antonovsky, 2005, s.43–45).  

 

För att uppnå en god hälsa är det viktigt att se människan från ett salutogenetiskt perspektiv, 

att inte förbise en människa genom att sortera denne som frisk eller sjuk. En människa som 

befinner sig i en svår situation bör få hjälp genom att sjuksköterskan utgår från patientens 

situation och behov. Hälsa kan ses på varierande sätt utifrån olika perspektiv (Antonovsky, 

2005, s.38–39).  

 

2.9 Problemformulering 

 

KOL är en av de mest förekommande sjukdomarna i världen där orsaken framförallt är 

rökning. Sjukligheten och mortaliteten i sjukdomen ökar i de flesta länder (WHO, 2016). Det 

innebär att sjuksköterskor kommer att möta på fler personer med sjukdomen. Forskning 

kring KOL patienters erfarenheter ur familjens och vårdgivarens perspektiv finns redan. 

Genom att lägga större vikt på att få fram drabbades personers perspektiv om erfarenheter 

av att leva med KOL, erhålls  en ökad förståelse kring erfarenheter av att leva med KOL som 

kan bidra till en bättre hälsa och livskvalitet. 
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3. Syfte  
 

Belysa personers erfarenheter av att leva med KOL. 

 

4. Metod  
 

Genom en litteraturöversikt av nuvarande och tidigare forskningsresultat om KOL kan 

erfarenheter belysas hos personer som lever med sjukdomen. 

 

4.1 Design 

 

Studien har utförts genom en litteraturöversikt baserat på tio kvalitativa och två kvantitativa 

vetenskapliga artiklar. En litteraturöversikt innebär att läsaren skapar sig en översikt över 

kunskap i ett forskningsområde. Det innebär att söka systematisk efter forskningsmaterial 

inom ett problematiskt område, kritiskt granska och analysera det valda materialet (Friberg, 

2012, s.133). 

 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier  

 

Litteraturstudiens inkluderingskriterier bestod av artiklar med erfarenheter av att leva med 

KOL ur personens perspektiv bortsett från ålder, sjukdomens svårighetsgrad och var i 

världen de var bosatta. Vidare skulle artiklarna vara peer reviewed, skrivna på engelska, 

godkända av etiska kommittéer och vara av hög eller medel kvalitet. Artiklar som berörde 

familj och vårdgivares erfarenhet av att leva med KOL är exkluderade. 

 

4.3 Litteratursökning 

 

Artiklarna söktes via databaserna Cinahl och PubMed. Sökorden gjordes med hjälp av 

Cinahl headings och Mesh-termer. Där hittades 20 relevanta artiklar som stämde med 

studiens syfte. Lämpliga sökord som använts i denna litteraturstudie var: Chronic 
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obstructive pulmonary disease, “attitude”(+) och activities of daily living. För att få en 

bredare sökning lades (explode, +) till på sökordet attitude i databasen Cinahl. Artiklarnas 

vetenskaplighet bekräftades i databasen Ulrichsweb. Avgränsningar och sökord kan ses i 

tabell 1. 

 

Tabell 1. Artikelsökning till resultatet 
Databas 

Datum 

Sökord Avgränsnin

gar 

Antal 

träffar 
Antal 

valda 

Artiklar 

Författare 

Cinahl 

(Headings) 

06/03/03 

(MH "Pulmonary 

Disease, Chronic 

Obstructive") 

AND (MH 

"Attitude+") 

English,peer 

reviewed, 

Research 

Article,   

 

 

310 

 

 

*310 

**30 

***10 

****6 

Avşar, G., & Kasikasi, M. f. (2010). 

Barnett, M. (2005). 

Cicutto, L., Brooks, D., & Henderson, K. (2004). 

Chen, K., 

Chen, M., Lee, S., Cho, H., & Weng, L. (2008). 

Halding, A., Heggdal, K., & Wahl, A. (2011) 

Strang, S., Farrell, M., Larsson, L., Sjöstrand, C., 

Gunnarsson, A., Ekberg-Jansson, A., & Strang, P. 

(2014). 

Cinahl 

(Headings) 

06/03/03 

(MH "Pulmonary 

Disease, Chronic 

Obstructive") 

AND (MH 

"Activities of Daily 

Living") 

English,peer 

reviewed, 

Research 

Article, 

 

125 *125 

**10 

***3 

****3 

Sossai, K., Gray, M., Tanner, B., Goodridge, D., & 

(2011) 

Stridsman, C., Lindberg, A., & Skär, L. (2014). 

Rodriguez Gonzalez-Moro, J., de Lucas Ramos, P., 

Izquierdo Lopez-Muniz Ballesteros, B., Anton Díaz, 

E., Ribera, X., & Martín, A. (2009). 

Alonso, J., 

PubMed 

(Mesh) 

06/03/03        

                      

             

 

("Pulmonary 

Disease, Chronic 

Obstructive"[Mesh

]) AND 

"Attitude"[Mesh] 

English 608 

 

*608 

**25 

***7 

****3 

Ek, K., & Ternestedt, B. (2008). 

Fraser, D., Kee, C., & Minick, P. (2006). 

Theander, K., & Unosson, M. (2004) 

*Antal läst artikelstitel, **antal läst abstrakt, *** antal läst hela artikel, **** antal inkluderade artiklar efter 

kvalitetsgranskning.  
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4.4 Urval, relevansbedömning och granskning 

 

Urvalet av artiklarna har skett genom en sökning av artiklar som var relevanta i förhållande 

till litteraturöversiktens syfte. Urvalet gjordes i fyra faser: I första fasen valdes artiklar genom 

att läsa titeln som stämde överens med syftet. I andra fasen lästes sammanfattningarna för att 

få en överblick av artiklarnas innehåll. I den tredje fasen lästes hela artiklarna och därefter 

valdes de som ansågs relevanta till författarna arbete. I den fjärde och sista fasen valdes 

artiklar som var inkluderade efter kvalitetsgranskningen. 

 

Granskningen av de vetenskapliga artiklarna utfördes med hjälp av granskningsmallen 

Carlsson och Eimans (2003) för bedömning av kvalitetsnivå.  Två olika granskningsmallar 

användes som avsåg kvalitativ och kvantitativ design, där granskningen bedömdes utifrån 

olika grader av kvalité. De olika graderna delades in i hög (80 %), medel (70 %) och låg (60 

%) beroende på antalet samlade poäng. För att göra en rätt bedömning byttes patienter med 

lungcancer ut till patienter med KOL i granskningsmallen innan granskningen påbörjades. 

Syftet med att använda granskningsmallen var att välja ut vetenskapliga artiklar som var 

relevanta med hög eller medel kvalitet. Granskningsprocessen påbörjades genom att välja ut 

en artikel i taget som sedan kvalitets granskades och en bedömning utfördes. Utifrån mallen 

valdes det ut tolv artiklar med hög och medel kvalitet (se bilaga 1). Artiklar med låg kvalitet 

sorterades bort.  

 

4.5 Analys 

 

Analysen av litteraturöversikten genomfördes på ett systematiskt sätt enligt (Fribergs 2012, 

s.140–142). Artiklarna lästes flera gånger för att få ett helhetsgrepp och inte låsa in sig i vissa 

aspekter. Sedan utfördes en identifiering av artiklarnas resultat genom att färgmarkera det 

som reflekterade arbetets syfte. I den färgmarkerade delen hittades likheter och skillnader. 

Därefter samlades materialet i ett gemensamt dokument som sedan färgkodades och 

sorterades. Det material som färgkodats hade översatts från engelska till svenska, där en 

jämförelse av översättning gjordes med de ursprungliga artiklarna. Vid bearbetning och 

diskussioner framkom en gemensam förståelse av materialet. Därefter kunde tre områden 

identifieras utifrån fysiska, psykiska och beroende (se bilaga 2).  
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4.6 Etiska överväganden 

 

Studiens artiklar granskades och kontrollerades. Artiklarna skulle vara godkända av en etisk 

kommitté samt tydligt redovisade. I en artikel var det otydligt om den var granskad av en 

etisk kommitté och en bekräftelse på artikelns etiska godkännande utfördes via mail samt 

vid en kontroll av tidskriftens publiceringskrav.  Deltagare i en studie ska inte utsättas för 

risker eller känna obehag såsom trötthet, känslomässig stress och fruktan. Forskare har 

ansvar att hindra skador som kan uppkomma i deras arbete med människor (Polit. & Beck, 

2017 s.139). De flesta av artiklarnas deltagare fick information om sitt deltagande, där de 

även blev informerade om att undersökningen var frivillig och sekretessbelagd samt att de 

kunde avsluta sitt deltagande när de så önskade. En ökad trovärdighet av vetenskapliga 

artiklar medges genom att ett etiskt övervägande har införts ordentligt eller genom att ha en 

etisk kommitté som är inkluderad i den vetenskapliga studien (Wallengren & Henricson, 

2012 s.492). 

 

5. Resultat  
 

Resultaten av litteraturöversikten baserades på tolv vetenskapliga artiklar. Artiklarnas 

studier utfördes i olika länder som Australien, Kanada, Norge, Spanien, Storbritannien, 

Sverige, Taiwan, Turkiet och USA. Analysen av artiklarna resulterades i tre områden:  

 

● Fysiska erfarenheter av att leva med KOL 

● Beroende av personer och/eller hjälpmedel 

● Psykiska erfarenheter av att leva med KOL  

 

5.1 Fysiska erfarenheter av att leva med KOL 

 

Personer med KOL upplever att det blir svårare att engagera sig i fysiska aktiviteter allt 

eftersom sjukdomen fortskrider. Oförmåga att delta i vanliga dagliga fysiska aktiviteter är ett 

problem, då utförandet av fritidsaktiviteter och egenvård försämrar symptomen och leder 
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till trötthet. Trötthet är det mest framträdande kännetecknet till KOL, det sker genom att 

lungfunktionen försämras och det orsakar därmed sämre syresättning i kroppen. Personer 

med sjukdomen upplever att den fysiska tröttheten börjar i samband med fysisk aktivitet. 

Aktiviteter som att gå i trappor, uppförsbackar och att delta i olika hushållsuppgifter kan 

vara några orsaker till fysisk trötthet (Sossai, Gray, Tanner, Goodridge, 2011; Stridsman, 

Lindberg & Skär, 2014). Bortsett från tröttheten upplever deltagarna även andfåddhet och 

andnöd som ett av de dagliga symtomen vid insjuknandet av KOL (Sossai et., 2011; Halding, 

Heggdal & Wahl, 2011; Barnett, 2005; Fraser, Kee & Minick, 2006). En studie visar att 

personer med KOL har en högre nivå av fysisk trötthet som är kronisk jämfört med den 

andra kontrollgruppen som har diabetes, astma, reumatism, hjärtsvikt, bröstcancer och artrit 

med flera. Den fysiska tröttheten har även en högre påverkan i det dagliga livet hos personer 

med KOL i jämförelse med den andra sjukdomsgruppen (Theander & Unosson, 2004). 

 

KOL försvårar förmågan att utföra fysiska aktiviteter vilket leder till passivitet hos personer 

med sjukdomen. Det i sin tur påverkar personen och familjemedlemmarnas dagliga liv 

(Halding et al., 2011). Barnett (2005) och Stridsman et al. (2014) visar att brist på fysisk 

förmåga påverkar den sjuke och sambon. Flera personer har ett aktivt liv innan de blir sjuka 

men tvingas att utelämna några av sina intressen och aktiviteter som att hälsa på vänner. Det 

leder till en minskning av social aktivitet på grund av att de inte deltar vid högtider och inte 

kan njuta av det normala livet. En studie av Sossai et al. (2011) visar att sex av åtta deltagare 

upplever att deras dagliga aktiviteter påverkas av KOL på något sätt. Effekten kan variera 

beroende på graden av KOL. I studien av Rodriguez et al. (2009) visade det sig att två 

tredjedelar av de personer som lever med svår KOL blir påverkade i sina dagliga aktiviteter 

jämfört med de som lever med en måttlig grad av KOL. 

 

Ek och Ternestedt (2008) visade att förlust av styrka hos personer med KOL resulterade ofta i 

att de avstår från aktiviteter som de verkligen skulle vilja delta i. Missnöje och orkeslöshet 

uppkom efter övergivande av många aktiviteter (Sossai et al. 2011;Halding et al. 2011) och 

nedsatt aktivitetsnivå som att inte kunna delta eller utföra fysiska aktiviteter väckte en tanke 

hos den sjuke om att försämring och begränsning av sjukdomen uppkommit. Cicutto, Brooks 
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och Henderson (2004) menar att för att handskas med sjukdomen tvingades personer med 

KOL att avstå från vissa aktiviteter och intressen som de tidigare levt med. Fokus läggs mer 

på lättsamma saker som ska göras. ”I don`t play golf anymore but that’s what I used to like doing 

and… what I do now is … resting, reading and crossword puzzles and playing cards with the 

grandchildren…” (Cicutto et al., 2004.s 171).  

 

Minskad aktivitet gör att vissa deltagare upplever tillbakadragenhet och på så sätt kan 

planera dagen som de önskar “I have to rest to be able to start again” (Stridsman et al., 2014). 

Vid svårigheter med symptom använder personer med KOL egna taktiker och erfarenheter 

för att undvika risker för andnöd genom att vila eller reducera aktiviteter (Chen, Chen, Lee, 

Cho, & Weng, 2008).  

We know that if I walk fast or climb stairs, I will have a sense of breathlessness. If I climb to 

the third or fourth floor, I will stop for a rest, for 10 or 30 to 40 seconds, and climb again (Chen 

et al., 2008, s.598). 

 

 5.2 Beroende av personer och/eller hjälpmedel  

 

Att bli beroende och därmed få en minskad självständighet medför problem hos personer 

som lever med KOL. Deltagarna utifrån dessa studier beskrev att deras dagliga liv hade 

förändrats radikalt efter diagnosen KOL. Försämrad fysisk styrka och nedsatt syresättning i 

kroppen tvingar personer att acceptera sitt beroende av andra människor och olika 

hjälpmedel. En av personerna i studien beskriver beroendet som ett hinder, att den drabbade 

inte längre har rätten att styra över sitt eget liv. Förändrade prioriteringar och planeringar 

leder till en förändrad livsstil (Ek & Ternestedt, 2008; Fraser et al., 2006; Barnett, 2005; Sossai 

et al., 2011). Svårigheter med andningen medför att personer med KOL blir tvingade att få 

stöd av närstående och vårdgivare, samt använda sig av syrgas för att åtgärda dyspne 

(Fraser et al., 2006).  

 

Att inte vara självständig skapar även ett hinder som stoppar personen att förverkliga sin 

vilja, vilket leder till ett sämre hälsotillstånd och livskvalitet hos personer med KOL (Avsar & 

Kasikasi, 2010; Barnett, 2005). En deltagare berättade att behovet av hjälp med duschning och 
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torkning av fötter behövdes tre gånger i veckan, då deltagaren inte vågade fråga frun om 

hjälp när barnen var hemma (Barnett, 2005).  

 

Personer med KOL använder olika strategier för att hantera sjukdomen självständigt. Detta 

kan variera från person till person. De gemensamma strategierna består av rätt sittställning 

och lutning samt upphöjning av axlar (Fraser et al., 2006). Livsstilsförändringar från ett aktivt 

till ett mer passivt liv som vila och planera samt användning av olika hjälpmedel som 

handhållen dusch och duschstol underlättar det dagliga livet (Sossai et al., 2011; Halding et 

al., 2011; Strang et al., 2014).   

 

5.3 Psykiska erfarenheter av att leva med KOL 

 

Efter att ha fått diagnosen KOL känner sig personer mindre värda. De känner utanförskap 

gentemot de övriga i samhället trots att människor runt omkring har en medvetenhet om 

deras sjukdom. Personerna känner sig ofta missnöjda eftersom samhället dömer deras 

diagnos till att vara självförvållad och relaterad till tobaksrökning. Det resulterar i att 

personer med sjukdomen känner sig underprivilegierade och får en känsla av uppmanande 

från allmänheten att gömma sig (Halding et al., 2011; Fraser et al., 2006). 

 

Minskade aktiviteter och ensamhet uppkommer främst genom ett undvikande av anhöriga 

och ett inaktivt socialt deltagande i det vardagliga livet. Deltagare i studien känner att de 

inte har någonting att prata om eller bidra med när de träffar andra. Det medför svårigheter 

att hänga med i aktuella sociala händelser, vilket leder till en förlorad social aspekt samt att 

personerna tvingas att stanna hemma (Ek & Ternestedt, 2008). Flera personer upplever att de 

mår psykiskt dålig av depression och ångest efter att ha fått sjukdomsdiagnosen KOL. 

Det uppkommer i samband med känslor av skam och osäkerhet samt brist på aktiviteter som 

medger till ett meningslöst liv som dålig relation mellan personen och närstående (Sossai et 

al., 2011; Stridsman et al., 2014; Avsar & Kasikasi, 2010).    

 

Personer med KOL upplever sjukdomens skov med varierande känslor som leder till stress 

och meningslöshet. Detta leder även till trötthet och ångest vid försämring av sjukdom Ek 
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och Ternestedt (2008), Barnett (2005) och Fraser et al. (2006) beskrev att dagar i samband med 

andfåddhet, andnöd samt vid oförmåga att utföra enkla uppgifter upplever flera personer 

mer frustration än depression. Att inte vara aktiva leder i sin tur till en känsla av panik och 

ångest. Stridsman et al. (2014, s. 134) allt som inträffar i det dagliga livet känns svårt att 

hantera och resulterar i en känsla av hopplöshet, frustration och svaghet. “I feel hopelessness 

when I want to do things (activities), I don’t have the strength to manage it”. Sossai et al. (2011) 

KOL har även en emotionell påverkan på välbefinnandet utöver sjukdomens negativa effekt 

på patienternas dagliga liv. Personer med KOL uppfattar en minskad självständighet vilket 

resulterar i ökad känsla av osäkerhet, blygsel och skam. En av personerna i studien sade:  

Since I got this, I don’t socialize at all. You don’t want to sit around having people looking at 

you and only seeing your sickness and what you might not be able to get involved in because 

of it. The way I see it, you‘re better off not going anywhere at all (Sossai et al., 2011, s.635). 

 

Brist på energi och förlust av fysisk förmåga upplevs som ett misslyckande och något 

skamligt och vissa situationer upplevs som mer pinsamma än andra (Ek & Ternestedt, 2008). 

Vid hostning upplever personer med KOL en känsla av obekvämhet och skam i samband 

med trånga utrymmen samt vid stöttning från anhöriga vilket resulterar till att personen 

håller sig undan (Avsar & Kasikasi, 2010).    

 

I am fed up with asking for help from others. I am continuously asking for help from my 

spouse, my daughter, my son, even from my grandchild. Though they are my very close 

relatives, I feel myself miserable. They (the relatives) do not mind helping me. But I guess, 

after some time, I'm going to be a burden on them (Avsar & Kasikasi, 2010, s.50).    

 

Det är svårt för den sjuke att tänka i ett framtidsperspektiv då denne inte har styrka till att 

hantera det dagliga livet. Personer med KOL känner en stark känsla av meningslöshet, 

pinsamhet och upplever en dödslängtan när denna har varit svårt sjuk. Känslor av social och 

existentiell ensamhet karaktäriseras, självbilden hos den sjuke blev utmanad och känslan av 

hopplöshet är ibland så stark hos den sjuke att den vill dö. Upplevelse av social isolering är 

vanligt, trots att den sjuke har en nära relation med andra och eftersom de själva undviker 

andra människor runt omkring sig (Ek & Ternestedt, 2008; Sossai et al., 2011). För att hantera 

skuldkänslor är patienter tvungna att acceptera sina tidigare beslut utan att förneka att de 
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varit många års rökare, där rökningen är den främsta orsaken till utvecklingen av KOL 

(Strang et al., 2014).  

 

6. Diskussion  
 

6.1 Metoddiskussion  

 

Litteraturöversikten gjordes för att undersöka och belysa erfarenheter hos personer som 

lever med KOL. Kvalitativa och kvantitativa artiklar användes i denna litteraturöversikt. 

Fördelen med dessa två val var att finna en djupare och bredare förståelse om personers 

erfarenheter.  

 

Artikelsökning utfördes från databaserna Cinahl med headings och PubMed med mesh 

termer. Författarna använde sig av söktermer som svarade mot syftet och upptäckte under 

början av arbetet svårigheter med att hitta rätt sökord som var tillämpliga till 

studielitteraturen, det var även svårt att hitta ett bra svenskt ord som motsvarade den exakta 

översättningen på engelska, vilket gjorde det problematiskt med att finna samma mesh term 

i de båda databaserna av samma ord.   

 

I början av arbetet valdes sökande av artiklar med flera söktermer som riktade in sig mot 

syftet och inkludera ny relevant forskning med avgränsning på 10 år, detta resulterade till 

fåtal träffar av artiklar. Därefter gjordes en ny sökning utan tidsavgränsning och färre 

söktermer. Explode + användes i Cinahl för att få en bredare sökning. Sökningen var 

tillräcklig för uppgiften med en större mångfald av träffar.  

 

Avgränsningar som användes i litteraturöversiktens sökande av artiklar var peer reviewed, 

research article och engelska. I databasen Pubmed fann författarna det svårt att använda sig 

av samma avgränsningar vilket resulterade till ett antal större träffar. Artiklarna som 

handlade om att leva med KOL utifrån familjens och vårdgivarnas perspektiv exkluderades 

efter läst titlarna. För att säkerställa en rättvis exkludering av artiklar borde författarna läst 

igenom alla artiklarnas sammanfattningar.  
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För att utvärdera artiklarnas kvalitetsnivå användes granskningsmallen Carlsson och Eimans 

(2003) vid all kvalitetsgranskning av artiklar. Artiklarna som användes i litteraturöversikten 

var godkända från en etisk kommitté. Tjugo artiklar valdes ut i början av arbetet där åtta 

artiklar togs bort efter granskningen då artiklarna inte höll Carlsson och Eimans krav. 

Författarnas krav på artiklar skulle bestå av hög eller medel kvalitet. Studielitteraturen 

utgick med tio kvalitativa och två kvantitativa artiklar, detta ansågs som en styrka att 

använda sig av båda typerna av artiklar. Fördelen med dessa två val var att stärka 

forskningsresultatet trovärdighet (Borglin, 2017, s. 237). 

 

Artiklarna översattes från engelska till svenska så gott som möjligt med åtanke att 

feltolkning inte ska uppträda, då engelska inte är författarnas modersmål. En styrka i arbetet 

var att författarna valde att ha artiklar med studier från olika länder i litteraturstudien, för att 

få en bredare inblick och reflektion av personers erfarenheter med KOL utifrån deras miljö.  

 

Svagheten i litteraturöversikten kan vara att en artikel från så tidigt som 2003 inkluderades i 

litteraturstudien, detta med anledning av att det var svårt att få tag på ny forskning som 

passade in med studiens syfte. Detta kunde i sin tur berott på att författarnas urval varit för 

snävt eller att området inte är beforskat i så stor utsträckning under de senaste tio åren. Att 

använda sig av artikeln från 2003 kan vara en svaghet i arbetet eftersom samhället förändras 

med tiden. Förändringar i samhället kunde ha en påverkan på studiens resultat. Att sortera 

och placera artiklarnas resultat under olika områden var utmanande eftersom artiklarnas 

resultat gick in i varandra, då exempelvis nedsatt fysisk förmåga kunde sorteras in under 

beroende och psykiskt tema eftersom den kunde ha en påverkan på båda områdena. Trotts 

detta gjorde författarna en korrekt sortering så väl som möjligt. Författarna anser att detta 

inte påverkat studiens trovärdighet och resultat.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

 

I resultatet framgick att personer med KOL upplever att sjukdomen har en enorm effekt på 

deras liv framförallt på det sociala livet.  Sjukdomen påverkar det sociala livet där personer 
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fått en nedsatt förmåga att utföra samt delta i olika sysselsättningar ihop med familj och 

närstående. Detta resulterar i att personer känner sig begränsade och isolerade som i sin tur 

leder till ett dåligt välbefinnande. Vilket styrks i Gabriel et al. (2014) studie där alla deltagare 

upplever sjukdomens negativa påverkan i form av begränsningar av sociala 

fritidsaktiviteter. Disler et al.( 2014) påvisar att en minskad rörlighet, sömnstörning och 

begränsning i arbetslivet leder till en tidig pension vilket leder till att personer med 

sjukdomen förlorade hopp och mening med livet. Detta kan bero på att brist på sociala 

relationer, dålig ekonomi och nedsatt fysisk förmåga. Det tyder på att hälsa inte har någon 

betydelse om livet saknar mening och innehåll. Antonovsky (2005, s.46) menar att personen 

som lever ett meningsfullt liv visar en mer delaktighet samt engagemang kring sin 

omgivning, får en bredare uppfattning och lever ett hälsosammare liv. Sjuksköterskan bör ha 

kännedom och förståelse om meningsfullhet som står för att ha en stark KASAM vilket 

bidrar till att patienter får en bättre förmåga och att konfrontera utmaningar och öka 

livskvalitén. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att KOL leder framförallt till trötthet. Liknande resultat 

bekräftas även av Seamark et al. (2004) studie där alla personer med KOL upplever trötthet i 

samband med fysisk aktivitet. I studierna Bendixen, Ejlersen, Wæhrens, Wilcke och Sørensen 

(2014) och Clancy et al. (2009) uppger att de flesta personer med sjukdomen har en minskad 

förmåga att hantera sitt vardagliga liv och utföra arbete i hemmet som att laga mat, handla 

och tvätta kläder. Men även begränsningar i att resa med lokaltrafik på egen hand. Vidare 

visar litteraturstudiens resultat även att depression och ångest är de vanligaste psykiska 

symptomen hos personer med KOL. Vilket styrks av Nazir och Erbland (2009) studie där 

framgår det att depression och ångest är de främsta orsakerna till en ökad sjuklighet och en 

kognitiv behandling hos personer med KOL. 

 

Personens dagliga liv förändras radikalt efter diagnosen KOL. Försämrad fysisk styrka och 

nedsatt syresättning i kroppen tvingar personen att acceptera sitt beroende av andra 

människor. Vilket styrks av Clancy et al. (2009) som visar i sin studie att personen tvingas 

acceptera att bli beroende och ändra sin livsstil efter insjuknandet i KOL. Många av 

deltagarna upplever deras beroende som en avsaknad av frihet och bekvämlighet som i sin 
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tur leder till ensamhet och psykisk ohälsa. ”Att tänka på sig själv som en fri människa skapar 

svårigheter och leder till besvikelser” (Antonovsky, 2005, s.67). Däremot uppger även en färre 

del av deltagarna att de är nöjda och glada över den hjälp som de får av närstående, eftersom 

personerna trodde att de inte skulle klara av att leva självständigt. Ibland kan även 

personerna känna en börda för familjen trots den goda närheten och hjälpsamheten de får 

från de närstående (Disler et al., 2014). Personer som är beroende av andra för egenvård 

känner en känsla av obekvämhet, skam och frustration. Detta kan bero på att vissa 

förhållanden inte kan utföras på egen hand, där brist på autonomi och otillräcklig stöttning 

från närstående leder till psykisk ohälsa och sämre livskvalitet. Enligt WHO (1997) kan 

livskvalitet bli påverkat av psykisk och fysisk hälsa, nivån av frihet, sociala relationer och 

miljö.   

 

Gabriel et al. (2014) patienter upplever en maktlöshet och en minskad roll i familjen på 

grund av deras svårigheter att hjälpa till hemma. Familjerelationerna påverkas således och 

leder till att partnern tar ansvaret för allt. Många av deltagarna i studien har en nedsatt 

fysisk förmåga vilket kan relatera till en dålig hanterbarhet som orsakar ett beroende som i 

sin tur kan leda till psykisk ohälsa och en sämre KASAM. Detta kan bero på att personer 

med KOL har en låg hanterbart och meningsfullhet. Enligt Antonovsky (2005, s.48) resulterar 

hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till en hög grad av KASAM. Författarna 

anser att en minskad känsla av meningsfullhet och sjukdomssvårigheter hos personerna 

kunde resultera till en sämre livskvalitet. Att leva ett meningsfullt liv och ha förmågan att 

kunna uppfylla önskningar i livet ger en ökad livskvalitet. 

 

Resultatet visar att personer som lever med KOL inte bara påverkas själva utan även 

människor i deras omgivning påverkas också, då anhöriga och närståendes livskvalitet 

påverkas i det dagliga livet. Liknande resultat visades i studien av Kanervisto, Paavilainen 

och Heikkilä (2007) som undersökte om familjemedlemmars livskvalitet hos personer med 

syrgasbehandling påverkades i större grad jämfört med familjemedlemmar med personer 

som inte hade syrgasbehandling. Gabriel et al. (2014) beskriver att äktenskap och 

kommunikation mellan paren påverkas, där de flesta patienter upplever det genant att be 
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om hjälp från sina partner vid vardagliga aktiviteter. För att inte känna sig till besvär slutade 

ofta personerna att be om hjälp från sina partner.  

Personer med sjukdomen känner sig mindre värda och en utanförskapskänsla skapades efter 

att de hade fått diagnosen KOL. Vissa deltagare i studien har utvecklat sina egna taktiker och 

lösningar vid försämring av sjukdomen och kan leva sina liv som alla andra genom att 

planera och spara energi samt förbruka den energi de behöver. Detta visar att personerna har 

en stark KASAM eftersom de har en hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky 2005, s. 47–49). Brist på likvärdighet och känsla av isolering från omgivningen 

blir en utmaning för personer med sjukdomen som kan leda till ensamhet och psykisk 

ohälsa. En anledning till detta kan vara att människor i omgivningen har otillräcklig 

kännedom och förståelse för upplevelser hos personer med KOL samt den begränsningen 

sjukdomen medför. Antonovsky menar att se patienten utifrån salutogenetiskt synsätt 

genom att fokusera på faktorer som bidrar till att upprätthålla en jämn position inom frisk 

polen, istället för att fokusera på vad som orsakar att någon drabbas av en viss sjukdom 

(Antonovsky 2005, s.31–32). Som sjuksköterska har man ett ansvar att arbeta utifrån 

jämställdhet och helhetssyn samt ge lika vård till alla av behov. Därmed är det viktig att 

fokusera på faktorer som kan bidra till att personen känner en meningsfullhet, uppmuntran 

att ta initiativ och inte tappa förmåga, eftersom meningsfullhet tolkas som den viktigaste 

komponenten i KASAM för bedömning av patientens välbefinnande.   

 

Patienterna känner sig ofta missnöjda eftersom samhället dömer deras diagnos till att vara 

självförvållade och relaterad till tobaksrökning. Liknande resultat visades i Gabriel et al. 

(2014) där patienterna upplever att makarna skyller på deras sjukdom och dömer patienten 

utifrån dennes svårigheter att sluta röka. Rökningen anses hos patienten som en livscykel 

som inte kan brytas vilket skapar oenigheter och spänningar mellan paren. Därmed tycker 

även familjemedlemmar att attityden hos patienten blivit någorlunda mer offensiv. 

Odencrants, Ehnfors och Grobe (2007) visar att patienter känner sorg och ett ökat behov av 

stöd vid svårigheter att hantera vardagliga aktiviteter som de kunde göra i början av 

sjukdomen samt att de tillfört sjukdomen själva. Flera personer med KOL upplever en känsla 

av osäkerhet och oförmåga att utföra saker självständigt som leder till förlust av tidigare 

förmågor. Detta kan bero på brist på uppmuntran och förtröstan från människor runt om 
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kring personer med KOL. En känsla av hopp ger patienten möjligheten att handskas med 

svåra situationer (Willman, 1999). Som sjuksköterska hos personer med KOL är det viktigt 

att använda motivation som verktyg eftersom förlust av hopp och mening med livet är de 

vanliga psykiska effekter av KOL (Disler et al., 2014).  

 

 7. Slutsats 
 
Personer som lever med KOL har nedsatt fysisk och psykisk förmåga som orsakas av 

sjukdomen. Det skapar begränsningar och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter, som i sin 

tur leder till en försämrad hälsa och sämre livskvalitet. De flesta som lever med sjukdomen 

har en svag KASAM. Personers erfarenheter att leva med KOL visar att det finns ett behov 

för mer kunskap om förståelse och jämlikhetssyn hos människor runt omkring en person 

med KOL. Eftersom bristande förståelse om sjukdomens upplevelse och ojämlikhetssyn är 

anledningarna till en sämre hälsa och livskvalitet hos personer med KOL. En ökad kunskap 

och förståelse hos människor om erfarenheter av att leva med KOL, kan förbättra hälsan och 

livskvaliteten hos personer med KOL. Det krävs ytterligare forskning ur patientens 

perspektiv i förhållande till familjemedlemmarnas, eftersom missförståelse av personens 

upplevelse fortfarande är ett problem. 
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Bilaga 1 Vetenskapliga artiklar som användes i arbetets resultat  
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(/bortfall) 
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sjukdomen påverkas 

patienters liv. 

Fenomenologiska 

intervjuer 

14(0) Visade att andfåddhet var 

vanliga symtom som 

ledde till panik och rädsla 

samt att patienter 

upplevde frustration och 

isolerad. 

Medel 

Barnett, M. 

(2005). 
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Att utforska 

erfarenheten av att leva 

med KOL 

Kvalitativ analys 

fenomenologisk 

design 

10 Visade fyra teman 

Mest besvärliga symtomet 

ångest, panik och rädsla 

samt förlust av social 

aktivitet 
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Medel 

Cicutto L1, 

Brooks D, 

Henderson K. 
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ur patientens perspektiv 

som lever med KOL. 

Ändamålsenligt 

urval 

42 Ett huvudtema med två 
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Chen KH1, 

Chen ML, Lee 

S, Cho HY, 

Weng LC. 
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självhanteringsbeteendet 
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aktivitet och motion 
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Ek, K. & 

Ternestedt B.-
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erfarenheten av att leva 

med KOL under 

palliativa fasen 
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studien 

Fenomenologisk 
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9/1 Resultaten visar att 

personers dagliga 

aktivitet påverkades av 

KOL på olika sätt, samt 

sjukdomen orsakade 

patienter att avstå från 

meningsfulla aktiviteter 

vilket som ledde till social 

isolering 

Hög 
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Fraser, D. D., 

Kee, C. C., & 

Minick, P. 
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Att utforska 

erfarenheten hos äldre 
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Fenomenologisk 

intervjuer 
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Halding, A., 
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& Wahl, A. 
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Att förstå hur 
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tung betoning på 

tobakskontroll 

Kvalitativ analys 
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18 (3) Huvudteman 
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1:en känsla av att bli 
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som en själv tillförd 
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Gonzalez-

Moro, J., de 

Lucas Ramos, 

P., Izquierdo 

Alonso, J., 

Lopez-Muniz 

Ballesteros, 

B., Anton 

Díaz, E., 

Ribera, X., & 

Martín, A. 

(2009). 
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destruktiva studier 
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Visade att svår KOL hade 

högre inverkan på 

patientens dagliga 

aktiviteter jämfört med 

måttlig KOL 

 

 

 

 

 

 

Hög 

 

 

 

 

 

Sossai, K. 

Gray, M. 

Tanner, B. 

Australia 

Att utforska 

erfarenheten av att leva 

med KOL 

Kvalitativ 

forskningsdesign 

Semi strukturerade 

intervjuer 

8 (0) Visade svåra 

funktionsnedsättningarna 

och efterföljande 

psykosociala 

konsekvenser av denna 

sjukdom. 

sex stora teman 

identifierades: emotionellt 

välbefinnande, fysisk 

erfarenhet, kunskap och 

förståelse, sociala 

relationer, yttre faktorer 

och erfarenhet av 

intervention i förhållande 

till deras KOL. 

Hög 
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Strang, S., 

Farrell, M., 

Larsson, L., 

Sjöstrand, C., 

Gunnarsson, 

A., Ekberg-

Jansson, A., & 

Strang, P. 

(2014). 

Sverige 

Att utforska hur 

patienter med svår KOL 

syn på erfarenheter av 

att vara skyldig. 

Semi strukturerade 

intervjuer 

31(0) Visade att alla patienter 

olika anledningar till 

varför de fått KOL. flera 

personer uppgav att 

rökning och andra 

faktorer såsom ärftlighet, 

arbetsmiljö och astma 

 

Hög 

 Stridsman, 

C., Lindberg, 

A., & Skär, L. 

(2014). 

Sverige 

Att utforska förståelse av 

patienter erfarenheter 

om trötthet. 

Kvalitativ 

forskningsdesign 

Ändamålsenlig 

provtagning 

25(5) Ett huvudtema förena 

med dimensions av 

trötthet med fyra 

kategorier identifierades: 

1) Att förstå orsaken av 

trötthet 

2) Bevara trötthet  

3) Hur hantera man 

trötthet  

4) När trötthet ta kontroll.  

 

Hög 

Theander, K., 

& Unosson, 

M. (2004). 

Sverige 

Att utforska frekvens, 

duration och 

svårighetgrad av trötthet  

bland KOL patienter 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

44(8) 

88(51) 

Nästan hälften av 

patienter rapporterade att 

de upplevde trötthet varje 

dag under föregående 

månad jämfört med 13,5% 
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