
                                                                                            

Abstrakt 
I Sverige beräknas att cirka 400 000-700 000 människor har drabbats av diagnosen 
Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL). År 2020 beräknas KOL orsaka vart tredje 
dödsfall i världen. Syftet: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad det innebär 
att leva med KOL i det dagliga livet, med fokus på social och fysisk aktivitet. Metod: 

Studien baserades på vetenskapliga artiklar, funna i databasen PubMed. Efter 
värdering kvarstod fem kvantitativa och sju kvalitativa. Texterna analyserades med 
innehållsanalys och resulterade i tre kategorier och åtta underkategorier. Resultat: 

Trötthet och andnöd var något som individer med KOL upplevde dagligen. Det 
påverkade deras vardag så att de inte orkade med vardagssysslor eller att umgås med 
familj och vänner. Detta gjorde att individerna kände sig beroende av andra för att 
klara sin vardag men även upplevelse av att vara bunden till hemmet. Diskussion: Det 
fanns likheter med andra kroniska sjukdomar vad gäller att trötthet och andnöd 
påverkade förmågan till fysisk och social aktivitet. Familj och vänner hade en stor 
delaktighet i individernas tillvaro, detta genom att vara närvarande och ge stöd till den 
drabbade. Som sjuksköterska är det viktigt att lyssna, både på individen men KOL 
men och på dess anhöriga. 
 
Nyckelord: ADL, Fysisk aktivitet, Omvårdnad, Social förändring 
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Bakgrund 
 
Vid sjukdom och ohälsa berörs hela människans livssituation. Plötsligt störs den 

vanemässiga tillvaron och den sociala trivseln, detta kan kännas som ett hot mot ens 

totala existens. Känslan av att inte kunna vara människa bland andra människor 

(Eriksson, 1994, s.93). Människor som drabbas av kronisk sjukdom har en 

benägenhet att förneka sin sjukdom. Speciellt de gånger de frivilligt inte tar emot 

erbjuden behandling. Omvårdnadspersonal bör inte tvinga individen att acceptera sin 

sjukdomssituation, utan i stället låta individen berätta sin livshistoria. På så sätt finns 

möjlighet att få en djupare förståelse för hur individen önskar leva (Telford, Kralik & 

Koch, 2006). 

 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som ökar, speciellt hos 

kvinnor. Det är en långsamt utvecklande lungsjukdom och den orsakas främst av 

rökning (Wadell & Emtner, 2006).  

 

I Sverige beräknas att ca 400 000-700 000 människor har diagnosen KOL (Wadell & 

Emtner, 2006). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns det ca 80 miljoner 

individer i världen som har någon form av KOL och antalet avlidna till följd av detta 

är ca 3 miljoner, det vill säga ungefär 5 % av jordens befolkning. År 2020 uppskattas 

KOL orsaka vart tredje dödsfall i världen. I låg- och medelinkomstländer finns största 

delen av dödsfallen, nästan 90 %. Enligt WHO (2007) ökar antalet insjuknande, 

speciellt hos kvinnor. Detta beror på att kvinnor röker mer i höginkomstländer och i 

låg- och mellaninkomstländer orsakas sjukdomen framförallt av luftföroreningar. 
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KOL 

 
Begreppet KOL innefattar kronisk bronkit, bronkiolit samt emfysem. KOL delas in i 

fyra svårighetsgrader beroende på förmågan att kunna andas ut den luft som andats in. 

Utandningen mäts med spirometri och av den ses andningsvärdet i procent. 

Svårighetsgraderna delas sedan i preklinisk, lindrig, medelsvår och svår KOL 

(Larsson, 2006, s.19). Symtomen för sjukdomen varierar beroende på vilken grad 

sjukdomen är i, men det dominerande symtomet är andnöd. Vid preklinisk KOL 

kännetecknas symtomen med ansträngningsutlöst dyspné och slemhosta. Vid 

försämring och ökad svårighetsgrad, ökas också symtomens intensitet och vid svår 

KOL påverkas hela kroppen. Sjukdomen har på senare tid benämnts som en 

systemsjukdom, med detta menas att många organ påverkas (Larsson, 2006, s.113). 

Andra symtom som kan visa sig är nedsatt fysisk ork, osteoporos, malnutrition med 

viktnedgång i samband med nedsatt lungfunktion (Wadell & Emtner, 2006, s.36). 

 

Individer med preklinisk eller lindrig KOL försöker att anpassa sin vardag efter sin 

fysiska kapacitet genom att till exempel ta hissen i stället för trapporna på grund av 

andnöd. I detta skede är det vanligt att individen inte inser sin begränsning till följd av 

sjukdomen utan i stället skyller på dålig kondition. Vid svår KOL är andnöd det 

symtom som gör att individen får allt svårare att orka med den sociala och fysiska 

aktiviteten (Larsson, 2006, s. 113). Det område i lungvävnaden som har utvecklat 

KOL är för alltid förstört, om ett rökstopp genomförs, bromsas sjukdomsförloppet 

och stannar i det skede den är (Ericsson & Ericsson, 2002). 

 

Att vara sjuksköterska för kroniskt sjuka individer kan vara en utmaning, en utmaning 

i att möta och guida individen genom sjukdomens effekter. Sjuksköterskans insats 

innebär bland annat att minimera riskerna att andnöden eskalerar för individer med 

till exempel KOL men också att prioritera individernas behov för en god hälsa. 

Individerna kan vara känsliga för reaktioner och attityder i omgivningen. Att ta emot 

värdig vård och att ha tillåtelse att visa att varje individ är sårbar, är en allmän 

svårighet som upplevs av kroniskt sjuka individer. Individers känsla av att de måsta 
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vara en god patient har tidigare beskrivits som en copingstrategi för att behålla 

integriteten mellan individ och sjuksköterska (Lomborg, Björn, Dahl & Kirkevold, 

2004).  

 

Vi tror att all vårdpersonal någon gång kommer att möta individer med KOL, därför 

kan denna studie ge en god inblick i hur vardagen påverkas av sjukdomens 

begränsande effekter. 

Definitioner 

 
Med dagligt liv avses förmågan att kunna sköta Allmän Daglig Livsföring (ADL) 

med fokus på sociala och fysiska aktiviteter. Enligt Carnevali (1990) omfattar dagligt 

liv allt som individen gör och som är relevant för dennes hälsotillstånd. Dessa 

aktiviteter kan äga rum var och när som helst (s.12). 

 

Att bibehålla en god social aktivitet anser vi innehåller ett nätverk av släkt, vänner 

och bekanta samt att kunna umgås på individens villkor. Med fysisk aktivitet avser vi 

en möjlighet att orka leva ett värdigt liv trots att kroppen blir svagare. Carnevali 

(1996) definierar fysisk aktivitet till att bland annat stå, vända sig, äta själv (sid.31). 

Enligt Kallenberg och Larsson (2006) anser psykologen Siri Naess att social aktivitet 

innebär att vara aktiv, att ha goda relationer till andra, att ha självkänsla och 

självrespekt samt att ha en grundstämning av glädje (sid. 53). 

Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva vad det innebär att leva med KOL i det 

dagliga livet, med fokus på social och fysisk aktivitet. 
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Metod 

Litteratursökning 

 
Denna litteraturstudie är grundad på kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar 

i form av primärkällor. Artiklarna har sökts i databasen PubMed. Sökord som 

användes var COPD, social activities of daily living, physical, experience, symptoms. 

Se Tabell 1. Artiklarna söktes utan någon medveten ålders begränsning bakåt i tiden 

eller någon specifik del av världen.. Inklusionskriterier har varit att vi sökt efter 

artiklar med sociala och fysiska aspekter kopplat till sjukdomen KOL samt att 

artiklarna skulle vara etiskt prövade. Exklusionskriterier har varit artiklar med 

psykiska och existentiella perspektiv, review artiklar och andra språk än engelska och 

svenska. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar (n=12) 
 
Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

Träffar 
Förkastade Anv. i 

Resultatet 
 

23/1 Pubmed COPD, 
physical, 
experience 

 78 * 67 
** 7 
*** 1 

3 

29/1 PubMed Social 
activities 
of Daily 
living, 
COPD 

Nursing 
journals 

18 * 10 
** 4 
*** 1 

3 

29/1 PubMed Symptom+ 
COPD 

Nursing 
journals 

93 * 73 
** 14 
*** 0 

6 

 
* antal förkastade artiklar efter läsning av titel 
** antal förkastade efter läsning av abstrakt 
*** antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
+ Står för trunkeringstecken 



                                                                                              
  

Urval och värdering 

 
Urvalet skedde genom att först läsa titeln, då titeln verkade intressant lästes sedan 

abstrakten. De artiklar som innehöll relevant information baserat på syftet valdes ut 

för värdering. Se Tabell 1. Dessa lästes igenom och värderades enligt Evidensbaserad 

omvårdnad (Carlsson & Eiman, 2003). Se bilaga 1 och 2. Bedömningsmallarna som 

användes under värderingen, gick ut på att sätta poäng på artikeln och detta baserades 

på hur väl textavsnitten var beskrivna. Beroende på hur många poäng artikeln fick 

graderades den från Grad 1- Grad 3, där Grad 1 är den bästa av de tre. Det innebar att 

artikeln fått 80 % eller mer av poängen. Mallarna för värderingen har fått ändrats på 

en punkt där det står ”Patienter med lungcancerdiagnos” till ”Patienter med 

diagnosen KOL”. I bilagorna 1 och 2 ligger originalmallarna. 12 artiklar värderades, 

sju kvalitativa och fem kvantitativa, till grad 1 eller grad 2 och användes till 

resultatet. Se bilaga 3.  

Analys 

 
Textnära innehållsanalys efter Graneheim och Lundman (2004) användes för att 

analysera de värderade artiklarnas resultat. Vi valde att läsa igenom artiklarna flera 

gånger för att sedan färgkoda textens innehåll, detta för att lättare se stycken som 

innehöll hur det är att leva med KOL ur sociala och fysiska aspekter. De markerade 

styckena bröts sedan ned till meningsenheter och dessa meningsenheter hade   

anknytning till syftet. Efterhand tog vi bort överflödiga ord, kondensering, utan att 

ändra textens innebörd. Under kondenseringen översattes den engelska texten till 

svenska. Kodning i nästa steg gjordes för att lättare se vad styckena handlade om. En 

kod beskriver innehållet i meningsenhet och kondensering. Innan underkategorier och 

kategorier skapades återvände vi till artiklarna för att se att vi fått med all 

information. Därefter grupperade vi de med liknande innebörd till underkategorierna 

och fick av de till tre stycken kategorier. Se exempel av innehållsanalysen i Tabell 2. 
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Tabell 2. Exempel ur innehållsanalys 
 

Meningsenhet Kondensering Koder Under-

kategorier 

Kategorier 

Most participants 
commented that 
their ability to be 
active was 
variable from day 
to day (Barnett, 
2005, p. 809).  

Förmågan till 
aktivitet varierade 
från dag till dag. 

Fysisk förmåga Känna fysisk 
begränsning 

Känna hinder i 
vardagen 

He also felt that 
social contacts 
had been broken 
off as a result of 
his condition and 
that visits from 
people gradually 
became less 
frequent: “ I´ve 
got certain 
friends who say I 
come and see. I’ll 
take you out for a 
ride I do so so but 
you never see 
them’ (Williams 
et al, 2007, p.82).   

Kändes som den 
sociala kontakten 
brutits pga. av 
hans tillstånd. 
Vänner säger de 
ska göra det och 
det men ingen 
kommer. 

Umgänge Förlora sitt 
umgänge 

Social isolering 

The dependence 
on others to 
enable them to 
leave their 
homes, 
reinforced these 
patients´ 
perceptions of 
being 
housebound 
(Williams et al, 
2007, p. 82). 

Beroendet av 
andra för att 
lämna hemmet 
stärkte deras 
uppfattning av att 
vara bunden till 
hemmet. 

Beroende Känna sig 
beroende 

Beroende av 
hjälp 

 
 

 

Etiska överväganden 

 
Vid artiklar skrivna på engelska har vi så noggrant som möjligt återgett texten utan att 

ändra innehållet. Godkännande av etisk kommitté har inte varit aktuell då insamlad 

data redan är publicerad. 
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Resultat 
 

Analysen ledde till tre kategorier och åtta underkategorier som presenteras här 

nedanför, se Tabell 2. I resultatet beskrivs kategorier och underkategorier i löpande 

text. Citat från artiklarna förekommer för att styrka individernas upplevelse av att 

leva med KOL. I resultatets löptext har vi använt oss av begreppen individer med 

KOL, patienter med KOL samt sjukdomen KOL. 

  
Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier 

 
Kategorier    Underkategorier 

 

• Känna hinder i vardagen    

• Begränsning på grund av andnöd 

• Miljön sätter gränser   

• Känna fysisk begränsning 

• Daglig aktivitet 

• Social isolering 

• Förlora sitt umgänge 

• Känna sig fängslad 

• Behov av hjälp     

• Känna stöd 

• Känna sig beroende 
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Känna hinder i vardagen 

 
Individer med KOL berättar om hur de fått lägga om sitt sätt att leva. Det är viktigt att 

komma ihåg att den fysiska begränsningen även påverkar sociala aktiviteter. 

(Williams, Bruton, Ellis-Hill & McPherson, 2007). 

Begränsning på grund av andnöd 
 

Allmän daglig livsföring (ADL) påverkades negativt av andnöd. Genom att det var 

jobbigt att andas blev minsta ansträngning som till exempel duschning övermäktigt. 

Att klä på sig, knyta skor eller att gå i trappor kunde ibland vara det enda som 

krävdes för att individens krafter skulle försvinna (Barnett, 2005; Jablonski, Gift & 

Cook, 2007). Andnöd som orsakade trötthet påverkade förmågan till socialt umgänge 

(Kapella, Larsson, Patel, Covery & Berry, 2006; Mars, Kempen, Mesters, Proot & 

Van Eijk, 2007). Individer med KOL beskrev att kopplingen mellan trötthet och 

andnöd var ett unikt handikapp som påverkade förmågan till en fungerande vardag 

(Jablonski et al, 2007; Kapella et al, 2006; Reishtein, 2004). 

Miljön sätter gränser 
 

Väder, gångavstånd, rökiga lokaler var faktorer som påverkade andningen och som 

då gav en begränsning av aktivitet (Mars et al, 2007). Många patienter med KOL 

upplevde svårigheter att åka på semester på grund av andnöden, speciellt om de var 

tvungna att flyga. Ytterligare ett problem som beskrevs var att bo på hotell eftersom 

de sällan kunde erbjuda plats till de med syrgasbehov. Trots det var det ett flertal som 

pratade om hur viktigt det var för dem att kunna åka iväg någonstans för att få en 

förändring i vardagen (Barnett, 2005; Williams et al. 2007). 

 

I can’t plan anything... //… I wish I could put my coat on and go. I’d like 

to go on holidays with my family and go shopping (Barnett, 2005, p. 810). 
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Känna fysisk begränsning 
 

Fysiskt obehag och trötthet var två faktorer som påverkades av smärta, försämrad 

aptit och andnöd (Walke, Byers, Gallo, Endrass & Fried, 2007). Den fysiska 

anpassningen till KOL innebar många förändringar vad gällde livsstilen. Från en 

aktiv fritid, till en mer passiv stil med reducering av antalet aktiviteter. Trots 

påverkan av sjukdom, upplevde några deltagare ändå en god livskvalitet (Barnett, 

2005;Cicuitto et al, 2004). 

 

I don’t want to get any worse. I know I’m not going to get any better, I 

just don’t want to get worse…No, it doesn’t get better, it doesn’t get 

better (Cicuitto et al, 2004, p. 170). 
 

Förmågan till att utföra aktiviteter varierade från dag till dag. Känslan av att ”orka 

med” speglade livsstilen vid KOL. Individerna försökte att hitta strategier för att 

kompensera den förlorade funktionella förmågan och den fysiska uthålligheten. De 

ägnade sig åt sittande aktiviteter såsom läsning och korsord istället för mer fysiskt 

ansträngande sysslor (Barnett et al, 2005; Brooks & Henderson, 2004; Fraser, Kee & 

Minick, 2006). 

 
Att lära sig leva med KOL innebar att få kontroll över fysiska förluster relaterade till 

sjukdomen. Individen planerade och prioriterade sina aktiviteter, kanske fick de lov 

att balansera nöjesaktiviteter och överlevnadsaktiviteter för att klara dagen. Det 

handlade också om att fundera på vad mer som behövdes från övervåningen för att 

individen inte skulle behöva gå flera gånger (Cicuitto et al, 2003; Fraser et al, 2006). 

 

I just have to sit and think what I´ve got to do. Instead of going up and 

down the stairs ten times…(Cicuitto et al, 2003, p. 172). 
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Daglig Aktivitet 
 

Att kunna umgås med familj- och vänner samt utöva sociala aktiviteter, beskrivs som 

en av de viktigaste aspekterna för att hålla en god livskvalitet (Barnett, 2005; 

Williams et al. 2007). Många individer kände frustration och rädsla att inte längre 

kunna utföra självklara sysslor som till exempel matlagning och städning, de skulle 

ha svårt att acceptera om de blev så dåliga att de inte klarade av att göra detta. 

(Williams et al, 2007). Andra upplevde problem med att åka och handla samt sedan 

transportera hem varorna på grund av den fysiska oförmågan (Fraser et al, 2006; 

Odencrants, Ehnfors & Grobe, 2005). Måltider och tillräckligt näringsintag, 

nutritionen, försvårades på grund av andnöd och trötthet. Eftersom näringstillförseln 

för personer med KOL är så pass viktig då andningen är så energikrävande utgör 

detta ett stort problem (Odencrants et.al., 2005). Den sämre aptiten verkade också 

bero på minskad fysisk och mental aktivitet, andra störande faktorer som till exempel 

hosta påverkade också måltidssituationen negativt. Att både laga mat och äta sågs för 

många som en mycket svår uppgift (Barnett, 2005; Odencrants et al, 2005; Walke et 

al, 2007).  

 

….then I do not succeed, so I feel as a failure; I’ve been standing there 

making food and then I can’t eat it up (Odencrants et al, 2005, p. 234). 
 

Social isolering 

 
Individer med KOL nämnde betydelsen av att kunna komma ut och behålla sitt 

sociala liv (Mars et al, 2007; Williams et al, 2007). Vad det sociala livet innebar 

beskrevs olika. En del av individerna tyckte det räckte att kunna sitta och titta på 

människor vid ett café, andra menade att det sociala livet handlade om att umgås med 

familj och vänner eller att vara medlem i någon förening ( Mars et al, 2007). 
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Förlora sitt umgänge 
 

Känslan av att den sociala kontakten bryts då vänner säger att de ska komma men inte 

kom, var också en aspekt som nämndes av patienter med KOL (Williams et al, 2007). 

Upplevelsen att vara beroende av andra för att komma ut på aktiviteter var en faktor 

som speglade individens känsla av social isolering (Barnett, 2005; Cicuitto et al, 

2004; Mars et al, 2007; Williams et al, 2007). Individerna som var 

förtidspensionerade på grund av sjukdomen tyckte att det lett till att de själva kände 

att de tappat den dagliga kontakten med både familj, vänner och arbetskamrater 

(Williams et al, 2007). 

 

I don’t see any of the people I thought of as friends now, I don’t see them 

now, it gradually died off. I’m very much on me own. (Williams et al, 
2007, p. 82). 
 

Känna sig fängslad 
 

Patienter med KOL påtalade känslan av att vara bundna till hemmet och att inte 

kunna vara aktiva, då hosta och fysisk förmåga påverkade dagen. Även familjens, 

partnerns och vårdarens aktiviteter begränsades på grund av individens fysiska 

dagsform (Barnett, 2005).  

 

Well, every day is different. Some days are worse. A bad day to some 

people is reasonable…A bad day to me is a nightmare (Barnett, 2005, p. 
808). 

 

Upplevelsen att vara ensam vid måltidssituationer på grund av nervositet och skam 

för andras kommentarer påtalades. Känslan av att bli generade inför andra människor 

fanns vid måltidssituationer då individen kände sig observerad av andra, vilket 

resulterade i att individen sällan åt ute på restaurang med vänner (Odencrants et al, 

2005). 
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Behov av hjälp 

 
Individer med KOL ansåg att kontakten med andra i liknande situationer var viktig. 

Det var viktigt att träffas för att motivera varandra, få stöd och utbyta information 

angående sjukdomen. Att få diskutera med de i samma situation gav dem en känsla 

av att inte vara ensamma (Cicuitto et al, 2004). 

Känna stöd 
 

Individer med KOL såg familjens stöd som en anledning till att kämpa vidare. 

Släktingar och vänner fick hjälpa till att försvara individen när otrevliga kommentarer 

kom vid till exempel måltider och deras eventuella hosta (Cicuitto et al, 2004; 

Odencrants et al, 2005). 

 

If I were alone, I would starve to death (Odencrants et al, 2005, p.235). 
 

Att få stöd och hjälp från familj och vänner var värdefullt i de dagliga rutinerna. 

Jämförelser mellan möjligheten av att få familjens stöd och effekten av att behöva 

klara sig själv, visade att individer med stöd upplevde en mer positiv vardag (Kasikci 

& Alberto, 2007). 

 

För att individen ska kunna klara sig någorlunda i vardagen utan hjälp har studier 

undersökt effekter av telefonrådgivning, där kontakt kunde tas av individen för 

information och utbildning om KOL. Vid mer komplicerade problem kan hjälplinjen 

bistå individen med att få kontakt med relevant institution, lokalt eller nationellt. 

Detta kan leda till att individen får en känsla av stöd för sin egenvård i hemmet 

(Brooks et al, 2004). 
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Känna sig beroende 
 

Individer med KOL kände sig beroende av andra för att klara vardagliga aktiviteter på 

grund av försämrad fysisk förmåga. Att få hjälp med hygien, klädbyte, städning samt 

att bära ut soporna var exempel på aspekter där känslan av att vara beroende av andra, 

speglade vardagen (Barnett, 2004; Fraser et al, 2006). Även en sådan enkel sak som 

att lämna hemmet krävde hjälp av andra, då oftast av make/maka eller barn. Dels med 

hjälp att bära de tunga portabla syrgastuberna samt med att köra individen till olika 

aktiviteter, det leder till att många känner sig bundna till hemmet. Att kunna fortsätta 

köra bil var för några individer en viktig aspekt för att känna att de fortfarande hade 

ett självständigt liv (Kasikci et al, 2007; Williams et al, 2007). 

 

I´ve got a car out there I can drive ah, that’s a good thing (Williams et al, 
2007, p. 80). 
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Diskussion 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad det innebar att leva med KOL i 

det dagliga livet med fokus på den sociala och fysiska aktiviteten. Den information 

som visats i resultatet påtalade hur livet förändrats avsevärt. Vardagliga aktiviteter 

som innan sjukdomen togs för givet blev istället ett hinder att ta sig över.  

Resultatdiskussion 

 
Resultatet visade att individens dagliga liv påverkades negativt av andnöden. 

Andnöden tillsammans med trötthet var det mest dominerande symtomet och det 

ledde till att individer med KOL måste ändra sin fysiska livsstil för att klara 

vardagen. Enligt Riedinger, Dracup och Brecht (2002) finns likartade upplevelser hos 

människor med hjärtsvikt, där vardagen också påverkades av en ökad andfåddhet och 

trötthet. Vår tolkning är att individer med KOL kan behöva hjälp med förslag på hur 

de kan förändra det dagliga livet för att orka med flera saker. Här spelar 

sjuksköterskan tillsammans med till exempel arbetsterapeut en stor roll för att hitta 

lösningar så att deras krafter räcker hela dagen. 

 

I resultatet framkom att på grund av andnöd och syrgasbehov begränsades 

möjligheten till att kunna åka på semester, trots det påtalade många behovet av 

förändringen i vardagen. White och Grenyer (1999) fann i sin studie att även patienter 

med njursvikt har väldigt svårt att åka på semester. Stressen över alla saker som 

måste tas med och en eventuell behandling i okänd miljö fick många att låta bli från 

att resa. Vi tror att det skulle underlätta för individer med KOL och dess anhöriga om 

det fanns ett antal hotell som kunde erbjuda plats även för de med syrgasbehov. Det 

skulle underlätta ännu mera om hotellen kunde erbjuda syrgastuber för uthyrning så 

patienter med KOL slipper bära med sig dessa. 

 

I resultatet beskrevs känslan av att förlora sitt sociala umgänge. Individerna kände sig 

fängslade eller bundna till hemmet då den fysiska förmågan varierade dag för dag, det 

påtalades även att familjen påverkas negativt av individens dagsform. Suet-Ching 
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(2001) beskriver hur patienter med kronisk njursvikt känner att de tappat det sociala 

umgänget på grund av trötthet och brist på energi. Den behandling patienterna var i 

behov av påverkade även anhöriga eftersom den tog mycket av deras tid tillsammans. 

Vi anser att sjukdomen KOL inte bara påverkar individen med KOL utan även deras 

familj. Det är viktigt att sjukvården inte glömmer bort personerna som finns 

runtomkring individerna som drabbats av KOL, de kan behöva mycket stöd och 

möjlighet till samtal under sjukdomstiden. Att se och lyssna på de anhörigas situation, 

tror vi, i slutändan även ger en bättre vård för patienten med KOL. Detta eftersom 

anhöriga då får tillfälle att tala om hur de mår och vad de anser att de och individen 

med KOL klarar själva samt vad de eventuellt kan behöva hjälp med. 

 

Resultatet beskrev vikten av familjens stöd i de dagliga rutinerna. De individer som 

hade engagerande familj visade tecken på en mer positiv vardag än de som måste 

klara sig själva. Enligt Suet-Ching (2001) upplevde även patienter med kronisk 

njursvikt att de hade högre livskvalité när familjen finns med som stöd under deras 

dialysbehandling. Vi anser att familjestödet kan variera beroende på vilket land 

patienten kommer ifrån. I många kulturer är det vanligt att flera generationer bor 

tillsammans, då tror vi att det faller sig naturligt att familjemedlemmarna tar hand om 

varandra. Många kanske uppskattar detta medans andra upplever det som en 

belastning. Att som anhörig ha möjligheten att känna efter hur mycket hjälp den orkar 

med att ge samt hur mycket hjälp individen med KOL anser sig vilja ha av anhöriga, 

ger säkerligen en bättre livskvalité för båda parter. Här har sjuksköterskan en stor 

uppgift, det gäller att lyssna för att kunna erbjuda en sådan bra vård som möjligt 

oavsett vem som utför omsorgen.     

 

I resultatet beskrevs att stöd via telefon gav en känsla av oberoende. Nguyen, 

Carrieri-Kohlman, Rankin, Slaughter och Stulbarg, (2005) beskriver hur patienter 

med KOL tyckte det var skönt att ha ett egenvårdsprogram via internet där de kunde 

ställa frågor och få svar istället för att behöva boka tid och ordna transport till 

läkaren. Vi anser att telefonrådgivning många gånger kan vara bra men det får inte bli 

något substitut för en riktig vårdkontakt. Det kan vara viktigt för patienter med KOL 
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att få prata med samma person varje gång istället för att behöva upprepa sin 

sjukdomshistoria. 

  

I resultatet beskrevs individers negativa känsla av att vara beroende av andra i 

vardagsaktiviteter som till exempel ADL. Kvinnor med kronisk sjukdom upplevde 

enligt Sullivan, Weinert & Cudney (2003) en irritation över att behöva vara beroende 

av andra. De känner en hjälplöshet som är svår att acceptera. Vår tolkning är att 

individerna kände uppgivenhet för sin livssituation då deras självständighet till viss 

del försvagats. Sjuksköterskan har ett ansvar, anser vi, att försöka hjälpa patienten 

med KOL att hitta en balans i livet så de slipper känna hopplöshet. Det gäller att se 

det som patienten med KOL fortfarande kan göra istället för att fokusera på allt som 

individen klarat tidigare med inte längre klarar av. 

Metoddiskussion 

Vid sökningen av artiklar fann vi att det fanns gott om publicerade studier om KOL i 

många olika perspektiv. Vi ville beskriva individens perspektiv av att leva med KOL 

i det dagliga livet med fokus på fysisk och social aktivitet. Artiklarna söktes i 

huvudsak sökts i PubMed men även PsychInfo, sökorden vi använt har haft bra 

sökträffar. Vi ansåg att databasen PsychInfos sökvägar var komplicerade och 

försvårade vårt artikelsök, vilket resulterade i att sökningen gjordes i PubMed med 

gott resultat. Sökning med andra söktermer och i andra databaser, som till exempel 

Cinahl, skulle möjligen givit ett annat urval och därmed potentiellt ett annat resultat. 

Vid artikelsökningen uppmärksammades av oss att forskning av KOL har gjorts i hela 

världen men stor del av det som är publicerat, är komprimerat till vissa länder som till 

exempel USA. Trots globala skillnader verkar det som forskningsresultaten ändå är 

väldigt lika varandra. För oss hade landet ingen betydelse utan vi koncentrerade oss 

på innehållets innebörd och som uppfyllde vårt syfte. Vi hade inte heller något krav 

på artiklarnas design eller ansats som till slut resulterade i både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar.  
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Antalet artiklar som användes till resultatet var tolv stycken, sju kvalitativa och fem 

kvantitativa. Av de tolv artiklar som värderats, värderades sex stycken till grad 1 och 

sex till grad 2. Vi anser att den höga graderingen höjer kvalitén och trovärdigheten av 

studien. För oss har värderingsmallarna varit en stor tillgång och hjälp i granskningen 

av artiklarna. Vi granskade och värderade artiklar tillsammans och artiklarnas 

värderade grad granskades ytterligare en gång för att verkligen känna att de bedömts 

efter mallens struktur. 

 

Vid innehållsanalysen, som gjordes efter Graneheim och Lundman, valde vi att göra 

de första stegen, meningsenhet, kondensering och koder var för sig. Sedan gick vi 

tillsammans igenom dessa steg och gick vidare med steget underkategori. 

Färgmarkeringar fortsattes att användas  även i underkategorierna för att kunna skapa 

kategorier. I löptexten har sedan kategorierna och dess underkategorier systematiskt 

beskrivits med kort inledning. Detta tillvägagångssätt har fungerat bra och gett oss en 

strukturerad text. Styrkan i arbetet anser vi är de inlagda citat som styrker 

trovärdigheten men även att de artiklar som analyserades inte är äldre än fem år, 

vilket belyser den senaste forskningen i området.  

 

 Svårigheter stött på under resultatskrivningen är att kunna skilja på fysisk och sociala 

aspekter i de tre huvudkategorierna genom att de aspekterna påverkar varandra. Trots 

den hjälp vi haft av värderingsmallar känner vi ändå att hinder i vårt arbete har varit 

vår begränsade kännedom och granskning av artiklar. De artiklar av kvantitativ 

design har varit svåra att granska och analysera då de har varit mestadels uppbyggd 

av statiska tabeller. Samtliga artiklar översattes från engelska till svenska vilket kan 

ha förvrängt vår tolkning av texten. 
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                                 Bilaga 1 . Exempel på bedömningsmall, kvalitativ metod. 
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                           Bilaga 2. . Exempel på bedömningsmall, kvantitativ metod. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

 
Bilaga 3 Översikt av resultatdelens analyserade litteratur. (n = 12) 
Författare, Årtal, 
Land 

Studiens syfte Design/Ansats 
 

Deltagare Analys Metod Resultat Kvalitet 
 

Barnett, M. (2005). 
England 

Undersöka 
upplevelsen av att 
leva med KOL 
beskriven av 
patienten 

Kvalitativ med 
ostrukturerade 
intervjuer  

n=10, personer med 
god kunskap och 
erfarenhet att leva 
med KOL 

Fenomenologisk 
sjustegsanalys  

Fyra teman beskrev 
hur den fysiska 
konditionen påverkar 
patientens dagliga liv 

Grad 1 

Brooks, D., Fancott, 
C., Falter, L-B., 
McFarlane, A. & 
Nonoyama, M. 
(2004) Canada 

Utveckla och 
bekräfta ett protokoll 
för en KOL-
hjälplinje 

Kvalitativ 
Intervju,  
Semistrukturerad 
Intervjuguide 

n=60, 50 st. med 
KOL, 10 st. 
expertiser i utv. av 
hjälplinje eller KOL 

Innehållsanalys Utvecklat ett 
protokoll för 
hjälpsupport, dock 
inte för medicinskt 
syfte 

Grad 2 

Cicuitto, Brooks, 
Henderson, 
(2003).USA 

Få en förståelse av 
individer med KOL 
och deras dagliga 
aktiviteter 

Kvalitativ 
Fokusgrupper,  
Öppen strukturerad 
intervju 

n=42 individer med 
KOL.  

Konstant jämförbar 
data analys 

Sambandet mellan att 
anpassa sig både 
känslo -mässigt och 
fysiskt belyses  

Grad 1 

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

Hur personer 
upplever att leva med 
KOL och hur det 
påverkar deras liv. 

Kvalitativ 
Hermeneutisk/ 
Fenomenologisk 
ansats, intervju 

n=10, fem kvinnor 
och fem män med 
svår KOL, ålder 59-
86 år  

Innehållsanalys Tre huvudteman 
hittades som beskrev 
hur KOL försvårade 
och hotade livsstilen.  
Varje aspekt i livet 
påverkades av 
andnöden. 

Grad 2 

Jablonski, Gift, 
Cook. (2007), USA. 

Att utveckla en skala 
för att gradera 
symtom. 

Kvantitativ med 
deskriptiv design. 
MSAS – scale 

n=72 individer med 
KOL 

MOS SF-36 Att använda multi-
dimensional- 
skala MSAS, är att 
föredra 

Grad 1 

Kapella, Larsson, 
Patel, Covey, Berry, 
(2006). USA 

Att beskriva 
karakteristiska 
symtom vid 
utmattning 

Kvantitativ, cross-
sectional deskriptiv 
studie. NRS, POMS 

n=130 individer med 
KOL. 

Pearson korr. SPSS 
11, AMOS 4 software 

Trötthet är ett stort 
handikapp. 

Grad 1 

Kasikci, Arlberto, 
(2007). Turkiet 
 

Att beskriva 
familjestödets 
inverkan 

Kvantitativ med 
deskriptiv 
korrelationer. DDF. 

n= 200 individer 
med KOL. 

PSS-Fa, CSES och 
COPDSC 

Ett gott familjestöd 
ökar patientens 
självkänsla 

Grad 1 
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Författare, Årtal, 
Land 

Studiens syfte Design/Ansats 
 

Deltagare Analys Metod Resultat Kvalitet 
 

Mars, Gertrudis, 
Kempen, Mesters, 
Proot, Van Eijk. 
(2007). 
Nederländerna 

Att få en bild av 
social förmåga hos 
patienter med KOL 

Kvalitativ 
Fokusgrupper och 
intervjuer 

n= 11 varav 5 st. 
med KOL och 6 st. 
diabetes 

Atlas. ti computer-
program. 
Innehållsanalys 

Ett socialt deltagande 
är ett stort koncept 
och är av stor vikt. 

Grad 2 

Odencrants, S., 
Ehnfors, M. & 
Grobe, S. (2005). 
Sverige 

Att beskriva 
upplevelser vid 
måltids situationer ur 
individens perspektiv 

Kvalitativ med 
deskriptiv design, 
intervju, dagböcker. 

n= 13, åtta kvinnor 
och fem män med 
diagnosen KOL. 
Ålderns medelvärde 
var 68,9 år. 

Innehållsanalys  Individerna beskrev 
känslan av att vara 
beroende, 
aktivitetsnivå, att 
vara själv, aptit, 
hunger och behovet 
av tid vid måltider. 

Grad 2 

Reishtein. (2004). 
USA 

Om det finns något 
samband mellan 
andnöd, trötthet och 
sömnsvårighet hos 
individer med KOL. 

Kvantitativ, intervju, 
demografisk 
information 

n=100 individer med 
KOL 

Sammanfattande 
statistik, Pearson 
korr. 

Andnöd och trötthet 
har ett samband 
medan 
sömnsvårighet inte 
har lika stor inverkan 

Grad 2 

Walke, Byers, Gallo, 
Endrass, Fried. 
(2007). USA 

Att fastställa vilka 
symtom hos 
individer med KOL, 
hjärtfel och cancer 
som påverkar deras 
livskvalite 

Kvantitativ, ESAS – 
intervjuformulär 

n=226, varav 81 st. 
med KOL, 79 st med 
cancer samt 66 st. 
med hjärtfel. 

Logisk regressions 
analys. SAS, version 
8.2 

Fysisk obehag, 
trötthet, andnöd och 
problem med aptiten 
var de symtom som 
framhävdes 

Grad 2 

Williams, Bruton, 
Ellis-Hill, 
McPherson. (2007). 
England. 

Att få en insikt i 
KOL patienters 
uppfattning av fysisk 
förmåga 

Kvalitativ med 
semistrukturerade 
intervjuer 

n=6 individer med 
KOL 

Innehållsanalys Patienter med Kol 
upplever ofta en 
fysisk restriktion pga 
andnöd som kan leda 
till reducering av 
mobilitet 

Grad 1 

 
 


