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Abstrakt 

Kronisk Obstruktiv lungsjukdom, KOL, kännetecknas av en flukturerande sjukdomsbild med  
återkommande, akuta tillstånd, exacerbationer. Svåra exacerbationer innebär ofta sjukhusvård.  
Patienter lever med sin sjukdom vilket innebär begränsningar i det dagliga livet. Många patienter 
med KOL beskriver att sjukdomen inneburit en förlorad kontroll över sitt liv och det finns en 
ständig oro för ett försämrat tillstånd.  Professionen på sjukhus har den erfarenheten att 
patienternas oro ökar vid tid för utskrivning. Syftet med denna studie var att belysa hur patienter 
upplever sin situation, vilken beredskap de har samt vilka faktorer som inverkar på beredskap i 
samband med utskrivning efter en sjukhuskrävande exacerbation. Metoden var kvalitativa 
intervjuer av nio patienter som fått utskrivningsbesked efter en sjukhuskrävande KOL-
exacerbation. Patienterna rekryterades från en lungavdelning vid ett norrländskt länssjukhus. 
Innehållsanalys har använts för att analysera intervjutexterna. Resultatet visade att patienterna 
själva inte upplevde sig oroliga inför utskrivning. De faktorer som inverkade på beredskap inför 
hemgång var patienternas egna resurser som exempelvis kunskap om medicinering och aktiva 
närstående. Egna känslor och tankar var faktorer som innebar farhågor som rädsla och att inte 
vara tillräckligt stabil i sitt tillstånd. Sjukvårdens förhållningssätt inverkade också på vilken 
beredskap patienterna hade. Slutsatsen var att patienterna inte upplever oro inför hemgång men 
beskriver flera viktiga faktorer för att utskrivningen ska kännas trygg. Målet var att få kunskap 
om vad sjukvården kan göra för att stärka beredskap inför utskrivning. Studien har gett ett 
inifrånperspektiv och tankar som väcktes om förbättring av vården var att stärka de egna 
resurserna och eliminera farhågor. Detta bör ske på ett systematiskt och evidensbaserat sätt.  

Nyckelord: Erfarenhet,  hanterbarhet,  intervju,  KOL, kvalitativ innehållsanalys,  utskrivning   



  
Abstract 

Chronic obstructive pulmonary disease, COPD, is a disease characterized by a fluctuated 
pathological picture with recurrent acute exacerbations. Severe exacerbations often require 
hospitalization. The patients are always affected with their disease, which means limitations in 
every daily life. Many patients with COPD describe loss of control over their own lives and there 
is a constant anxiety associated with a change for a worse condition. The healthcare professionals 
in hospital experience that patient’s anxiety increases when it’s time for discharge. The aim of 
this study was to illuminate how patients experience their situation, which preparedness they 
have and which factors effecting on preparedness relating to discharge after a severe COPD-
exacerbation. The conducted method was qualitative interviews of nine patients who have 
received a discharge message. The patients were cared for in a pulmonary disease clinic in a 
county hospital in northern Sweden. Content analysis was used to analyze the interview texts. 
The results indicate that patients did not experienced anxiety in connection to discharge. The 
factors that effected on preparedness related to discharge were patients own resources, as 
knowledge about medication and active relatives. Other factors were patients own thoughts and 
feelings as apprehensions and fear, and not to have stable condition enough. The approach of the 
healthcare also has impact on the patient’s preparedness. A conclusion was that the patients did 
not fell anxieties about going home from hospital, but they describe several important factors 
influencing a secure discharge. The goal for this study was to get knowledge about what the 
healthcare can do to strengthen preparedness relating to discharge from hospital. This study has 
given an insider perspective, and thoughts have occurred about improving clinical treatments as 
strengthen the patient’s own resources and eliminate the apprehensions. This work should be 
done in a systematic and evidence based way.   

Keywords:  COPD, coping, discharge, experience, interview, qualitative content analysis   
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Enligt klinisk erfarenhet inom lungmedicin på Östersunds sjukhus är det oklart för professionen 

hur patienter med svår Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) upplever sin situation när 

beskedet om utskrivning från lungavdelningen är förmedlat. Vården på sjukhuset och 

medicineringen är optimerad men ändå anses en del patienter inte vara mentalt beredda att bli 

utskrivna.  Detta visar sig exempelvis i en ökad oro och professionen påtalar att patienterna gärna 

vill stanna någon eller några extra dagar. Jag har blivit ombedd att utifrån denna tanke och känsla 

studera dessa patienters upplevelse inför hemgång närmare.    

BAKGRUND  

KOL en vanlig orsak till kronisk sjuklighet och dödlighet över hela världen. Många människor 

lider av sjukdomen och dör en för tidig död. Sjukdomen beräknas öka de närmsta decennierna 

pga. av fortsatt exponering av riskfaktorer och förändrad åldersstruktur i befolkningen. KOL var 

den sjätte vanligaste orsaken till död i världen år 1990 och beräknas vara den tredje vanligaste år 

2020. Insjuknande i KOL förekommer i samma omfattning hos män och kvinnor. Rökning är den 

vanligaste riskfaktorn till KOL, andra riskfaktorer är också miljörelaterade såsom damm, 

kemikalier och luftföroreningar (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

[GOLD], 2007). 

KOL kännetecknas av en kronisk inskränkning av luftflödet och patologiska förändringar i 

lungorna. Lungornas och luftvägarnas funktioner försämrar långsamt. En mer akut försämring av 

besvären, exacerbation, definieras som en händelse i den ”vanliga sjukdomsbilden”. Den 

karaktäriseras av en försämring i patientens grundtillstånd, när det gäller andfåddhet, hosta och 

slembildning.  Försämringsperioderna kan vara olika svåra och i många fall kan försämringen 

kräva akutbesök och vård på sjukhus. I värsta fall kan exacerbationerna vara livshotande (GOLD, 

2007). 

Enligt Socialstyrelsens (2004) riktlinjer för astma och KOL upplever personer drabbade av KOL 

att de vanligaste besvären är att få svårt att andas och behov av att få mera luft. Vid en 

exacerbation eskalerar symtomen (a.a.). Dessa tillstånd har i olika studier beskrivits som 
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skrämmande händelser med en förlamande andnöd och dödsångest. Personer med svår KOL har 

haft frekventa nära döden upplevelser och vet att de sannolikt kommer att dö i en akut 

exacerbation (Bailey, 2001; Lomborg, Bjørn, Dahl & Kirkevold, 2005).  

Att leva med KOL kännetecknas av hjälplöshets och hopplöshetskänslor, orkeslöshet, irritation, 

försämrad livslust, främlingskänsla sömnsvårigheter, oro samt dåligt minne. En kronisk sjukdom 

leder till begränsningar och kan innebära att människan inte kan leva det liv hon/han önskar, 

eftersom förändringar i livsstilen kan bli nödvändiga. Många patienter med KOL beskriver att 

sjukdomen inneburit en förlust, de har förlorat kontrollen över sitt liv, sin kropp, sitt oberoende, 

sin frihet och sina ambitioner (Socialstyrelsen, 2004). Förluster beskrivs av Seamark, Blake och 

Seamark (2004) som att inte kunna jobba, inte kunna sköta hemmet och trädgården, inte kunna 

utöva fysiska aktiviteter, samt att inte ha ett normalt socialt liv. Författarna menar vidare att det 

vid svår KOL sker en obeveklig reduktion av aktiviteter i det dagliga livet och ett alltmer 

beroende av sina vårdare. Förluster för framtiden beskrivs som att bli bestulen på sina drömmar. 

Miller-Fitzgerald (2000, s 336) menar att fysiska förändringar som medföljer sjukdomen 

exempelvis deformerad bröstkorg också måste hanteras. Detta kan medföra svårigheter att köpa 

kläder som passar osv. Hosta, högljudd andning och ”offentlig” medicinering kan upplevas 

genant och besvärande.   

Eftersom KOL har en fluktuerande sjukdomsbild och återkommande exacerbationer finns 

anledning att stödja patienterna till att klara sig så långt som möjligt hemma. En förbättring av 

egenvården kan betyda en stabilare sjukdom och färre inläggningar på sjukhus. Utbildning i 

egenvård innefattar medicinering, livsstil och en emotionell support för att få kontroll på 

sjukdomen. Det finns dock behov av mer studier för att definitiva slutsatser om nyttan med 

egenvårdsutbildning ska kunna dras (Effing et al., 2009). De principiella målen för 

lungrehabilitering är att reducera symtom, förbättra livskvalitet och öka fysisk och emotionell 

medverkan i de dagliga aktiviteterna. Patienter med KOL i alla stadier har fördel av fysiska 

träningsprogram dock med respekt för både träningstolerans och symtom på dyspne och trötthet 

(GOLD, 2007). Rehabilitering i form av fysisk aktivitet har visat positiva resultat när det gäller 

dyspne, trötthet, emotionellt och patientens kontroll över sjukdomen och rekommenderas som en 

del i behandlingen (Lacasse, Goldstein, Lasserson & Martin, 2009).  
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Stenfors (2006) anser att den kliniska erfarenheten är att patienter med svår KOL har frekventa 

kontakter med hälso- och sjukvården. Vid försämrat tillstånd, exacerbation, kommer dessa 

patienter till akutmottagningen och blir då oftast inlagd en tid. Celli och MacNee (2004) menar 

att indikationer för sjukhusvård för en patient med KOL kan vara inadekvat respons på medicinsk 

behandling hemma med tydlig försämrad dyspne och hypoxi. Vidare kan en oförmåga att äta och 

sova, förändrat mentaltstatus och en oförmåga att vårda sig själva vara indikationer på 

sjukhusinläggning.  

En stor andel personer med svår KOL lider av oro, ängslan och depression kopplat till andnöd 

(Seamark et al., 2004). Miller-Fitzgerald (2000, s 5-7) anser att oro och rädsla leder till brist på 

kontroll. Bristen på kontroll genomsyrar alla aspekter i hälso- och sjukvårdssystemet när 

individen söker hjälp. Författaren menar vidare att höga krav ställs på individen vid kronisk 

sjukdom. En strikt medicinering krävs, andra behandlingsordinationer måste följas och en hög 

kunskapsnivå om sin sjukdom är ett måste för att hålla sina symtom under kontroll samtidigt som 

den egna oron över hotet om en kraftfull försämring finns. 

Vid inläggning på sjukhus tar sjukvårdpersonalen för en tid tar över ansvaret för sjukdomen, 

dessutom inbjuder sjukhus också till intimitet. Patienterna lever nära varandra. De har obehagliga 

upplevelser gemensamt och de identifierar sig med varandra och ”går samman” för att förstå vad 

som sker.  Det kan upplevas att medpatienterna mycket bättre än någon annan kan förstå hur 

andra har det eftersom de upplevt samma sak. Genom att tala med varandra får patienter en bättre 

förståelse av sitt tillstånd och vad det innebär att vara sjuk (Album, 1997, s 64-65). 

Som en generell regel ska patienter som ligger på sjukhus för akut exacerbation bli aktuella för 

utskrivning först när inläggningsorsaken är under kontroll. Symtomen ska ha återgått till det 

normala sjukdomstillståndet inkluderat matintag och sömnproblem samt att patienten förstår att 

använda sin medicin på rätt sätt (Celli & MacNee, 2004).  

Clarke och Rosén (2001) anser att det lätt kan uppstå etiska eller moraliska dilemman, då 

vårdtiderna blir allt kortare och möjlighet till icke-teknologisk ”helhetsvård” har tendens att 

försvinna. Sjukhuset blir alltmer en olämplig plats för att få en säng att vila ut i eller att få några 

dagars eftervård. Dessa dilemman kan medföra otydligheter i kommunikationen mellan personal 
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och patient enligt Cavanagh, Millar och McLafferty (2007) som beskriver att både kronisk 

sjukdom och sjukhusvistelse kan underminera en persons identitet.  Vad personalen tycker är bäst 

för patienten är inte alltid det. Problemen som tas upp av personalen är inte alltid det som upplevs 

viktigast för patienten. Det behövs tid för att lyssna till patienten, dennes problem och 

orosmoment för att förstå personen bakom sjukdomen. Patienter ger sin erfarenhet av sin 

kroniska sjukdom och det är inte alltid som patienten prioriterar lika som personalen. Kessler 

et.al (2006) menar att läkare kan ha en tendens att undervärdera den psykologiska påverkan en 

exacerbation får på patienten. Det är viktigt att komma ihåg att sjukdomen har ett annat innehåll 

för den som ska leva med den, än för den som ser sjukdomen utifrån ett medicinskt eller kliniskt 

perspektiv.  

Enligt professionen på lungavdelningen visar patienter med svår KOL en tydlig oro när 

utskrivningsdagen börjar närma sig. Detta trots att patienter fått en optimal medicinsk 

behandling. Det vore av intresse att undersöka hur patienterna upplever sin situation, vilken 

beredskap som finns i samband med utskrivningsbeskedet samt hur sjukvården kan vara en 

resurs. Det finns anledning att tro att genom ny kunskap kunna få en ökad förståelse och en 

förbättrad beredskap inför utskrivning. Målet för denna studie är då att utifrån de intervjuade 

patienternas erfarenheter få kunskap om vad man inom sjukvården kan göra för att stärka 

beredskap inför utskrivning.  

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa hur patienterna upplever sin situation, vilken beredskap 

patienter har samt vilka faktorer som inverkar på beredskap i samband med utskrivning efter 

sjukhuskrävande KOL-exacerbation.  

Frågeställningar 

Hur upplevs utskrivningsbeskedet? 

Vilken psykosocial beredskap finns inför hemgång? 
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Hur hanterar personen sin situation?  

METOD   

Eftersom studiens syfte var att förstå hur patienter upplever och hanterar sin situation har en 

kvalitativ ansats använts. Tyngdpunkten i en kvalitativ ansats ligger på en förståelse av den 

sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet 

(Bryman, 2002, s 250). För att få kunskap om patienternas upplevelser i samband med 

utskrivning från lungavdelning har dessa intervjuats. I den kvalitativa intervjun ska erfarenheter 

och innebörder fångas i den intervjuades livsvärld. I en intervju beskriver personen med egna ord 

sin upplevelse av situationen (Kvale, 1997, s 34-35). Trost, (2005, s 14) menar att intervju är en 

lämplig metod när det är aktuellt att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera. 

Urval   

För att få ett så informationsrikt material som möjligt har ett strategiskt urval gjorts. Enligt 

Creswell, (2003, s 185) är idén bakom kvalitativ forskning att avsiktligt välja deltagare som bäst 

kan beskriva de fenomen som studeras. Urvalet i studien var frivilliga personer med svår KOL, 

inneliggande på lungavdelningen vid ett norrländskt länssjukhus under studieperioden och som 

fått ett besked om utskrivning från sjukhuset.  Deltagarna skulle kunna tala och utrycka sig på 

svenska. Nio personer har ingått i studien, fem män och fyra kvinnor, med en medelålder av 77 

år. Fyra hade inga kommunala insatser i hemmet medan fem hade någon form av insats. Alla 

hade varit sjuka i mer än fem år i KOL (medel 13 år).  

Procedur 

Innan studien informerades lungavdelningens personal i samband med en planeringsdag att en 

intervjustudie skulle utföras. Två frivilliga sjuksköterskor utsågs som kontaktpersoner. Dessa 

sjuksköterskor fick en muntlig och skriftlig instruktion (bilaga 1) om förfarandet inför urval av 

patienter. Aktuella patienter tillfrågades av utsedd sjuksköterska om de ville ta del av information 

angående intervjustudien. Sjuksköterskan gav de frivilliga patienterna ett informationsbrev 
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(bilaga 2) och meddelade därefter författaren via mail eller telefon (enligt instruktion). Inom 

samma dygn (vardagar) kontaktades patienten genom ett personligt besök där informerat 

samtycke verifierades och tidpunkt för intervjun bestämdes. Innan intervjun informerades 

personerna muntligt om syftet med studien och procedur i intervjuförfarandet. Vidare en 

försäkran om att allt som sägs behandlas konfidentiellt, att medverkande personer avidentifieras i 

samband med utskrift av intervjuer, samt rätten att avböja medverkan.  

De kvalitativa intervjuerna utgick från en intervjuguide (bilaga 3) med frågeområden vilket 

innebär enligt Bryman (2002, s 301) att frågor ställs på ett informellt sätt och själva 

formuleringarna av frågorna och deras ordningsföljd kan skilja sig mellan intervjuerna. 

Frågeområdena skapade utifrån studiens frågeställningar. För att verifiera guidens kvalitet 

gjordes en provintervju. En korrigering gjordes då intervjun blev något bristfällig på information. 

Provintervjun innehöll även en del viktiga budskap som har tagits med i resultatet. 

Intervjuerna genomfördes på lungavdelningen i enskilt rum, dock i två fall på vårdsal. De gånger 

intervjuer genomfördes på vårdsal var det enligt patientens egen önskan. Andra patienter fanns i 

enstaka fall i rummet men de sov under intervjutiden. Tidpunkter för intervjuerna var varierade, 

de flesta gjordes på eftermiddagarna, någon enstaka på kvällstid. Intervjuerna spelades in på en 

digital handinspelare (Handy recorder). Ljudfilerna fördes över till dator och kodades med 

intervju 1, intervju 2 osv.  De inspelade intervjuerna i handinspelarens programvara raderades 

efter filöverföring i dator. Intervjuerna skrevs sedan ut ordagrant. Tiden för varje intervju 

varierade mellan 20 och 50 minuter beroende på patienternas ork och förmåga att uttrycka sig 

verbalt. 

Analys  

För att på ett lämpligt sätt analysera intervjuerna har en kvalitativ innehållsanalys använts. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är kvalitativ innehållsanalys en metod som fokuserar på 

tolkning av olika texter. Syftet med metoden är att beskriva variationer som framkommer ur 

texten, vidare att identifiera likheter och olikheter i textens innehåll. Denna analysmetod 

karaktäriseras av en fokusering på personen och sammanhanget och betonar skillnader, och 

likheter inom koder och kategorier. Vidare hanterar metoden både manifest och latent innehåll i 
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texten. Manifest innehåll beskriver det synliga och tydliga i texten, detta syns ofta i kategorierna. 

Latent innehåll däremot innefattar en tolkning av underliggande budskap och kan ses i teman 

(a.a). Metoden ger slutsatser med minsta möjliga förlust av textens budskap, på så sätt ökar 

kvaliteten på resultatets slutsats och målet för innehållsanalysen är nådd (Downe-Wamboldt, 

1992). 

Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en känsla för helheten. Markeringar gjordes i 

marginalen på meningar eller ord som kunde kopplas till studiens syfte. Dessa bildade 

meningsbärande enheter. I nästa steg kondenserades enheterna till kortare enheter utan att förlora 

textens budskap i innehållet. De kondenserade enheterna beskrevs kortfattat genom att namnges 

med en kod. Koderna sorterades i kategorier baserat på dess likhet och samhörighet. Genom en 

reflektion av kategoriernas innehåll bildades teman. En schematisk tabell (bilaga 4) enligt 

Granheim och Lundman (2004) skapades för att tydliggöra koder, subkategorier, kategorier och 

teman. Analysprocessen innefattade att växelvis jämföra hela texten med delarna, det vill säga 

koderna och kategorierna. För att ge studien trovärdighet har jag under analysfasen läst texten 

och diskuterat hela innehållet med en utomstående forskningskompetent person. Detta har skett 

tills en överenskommelse har nåtts. Med en kvalitativ ansats är validitet och reliabilitet en 

pågående processen genom hela studien (jmf. Downe-Wamboldt, 1992). Bryman (2002, s 258) 

anger att validitet och reliabilitet kan i kvalitativa studier benämnas trovärdighet. I resultatet 

används citat från intervjuerna för att illustrera vad personerna beskrivit. 

Förförståelse 

Mitt arbete är vårdutvecklare vid Östersunds sjukhus, Område Medicin, där lungavdelningen 

organisatoriskt ingår. Grundprofession är sjuksköterska. I nuvarande arbetsuppgifter ingår ingen 

direkt patientkontakt. Det finns dock en viss förförståelse för lungsjukdomar och dess verkningar 

då jag tidigare arbetat på akutmottagning och där vårdat personer drabbade av KOL. 

Etiska överväganden 

Enligt Medicinska forskningsrådet (2000) bör all forskning, samt i relation mellan människor 

fyra grundläggande etiska principer beaktas; autonomiprincipen (respekt för andra), 

godhetsprincipen, principen att inte skada, samt rättviseprincipen. 
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EGNA RESURSES INVERKAN PÅ BEREDSKAP INFÖR HEMGÅNG   

Detta tema innehåller kategorierna: Egenmakt och socialt nätverk. Egenmakt delas in i 

subkategorierna; kunskap, självkännedom och handlingskraft. Socialt nätverk delas in i 

närståendestöd och tillgång till annan hjälp. 

Egenmakt 

Kunskap om andningsteknik, medicindosering och användandet av olika hjälpmedel har gjort att 

patienterna har en viss kontroll över sin sjukdom. Denna kunskap har förvärvats under flera år 

genom information och utbildning från professionen på sjukhuset och alla använder sig av någon 

form av egenvård. Patienterna beskrev hur de hanterar sin sjukdom på olika sätt.”Om jag tar 

såna långa andetag, det gör mycket det [susen]. Det går bort fort [hjälper]”(m) eller ”Brukar 

alltid innan jag ska göra en ansträngning suga i mig en Bricanyl” (m). 

Självkännedom framkom genom att alla har levt med sin sjukdom i många år och lärt sig hur de 

reagerar i olika situationer och hur detta kan hanteras för att undvika försämring i tillståndet. Det 

innebär till exempel att noggrant planera sina dagliga aktiviteter och vetskap om när olika 

insatser behövs. ”Man måste ju ställa och tänka sig för att det där kan jag inte göra, det där 

måste jag ta försiktigt…utan jag måste planera i förväg vad jag orkar med” (k). Det kan också 

handla om kännedom om när tillståndet försämras så mycket att egenvård inte längre räcker till 

och det är dags att kalla på hjälp ”Oftast blir det bara sämre och sämre, med då känner jag ju det 

att då måste jag åka in i stället”(k). I vissa fall väljs aktiviteter bort, speciellt om det är i 

offentliga lokaler. En kännedom om att bli försämrad i sitt tillstånd på grund av röklukt eller 

parfymdoft från andra människor gör att de undviker dessa tillställningar. Detta ses som en 

förlust men valet i första hand är att inte försämras i sin andning. ”Vi hade ju alltid som tradition 

att åka till kyrkan på julotta, men det är aldrig lönt nu fastän vi har så nära, men det går inte för 

det luktar så mycket…parfym”(k). 

Handlingskraft och en medvetenhet om det egna ansvaret för hur det ska fungera hemma blir 

tydligt i utskrivningssituationen. Det finns inga tankar om att ge upp eller överlämna sig i någon 
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annans vård utan den egna handlingskraften blir central. Detta förklarades på olika sätt. ”Det 

vilar på mina krafter och på min resurs på hur bra jag får det hemma”(k) eller ”Ja, det måste gå, 

det är väl att jag är själv och har alltid varit ensam……jag är storasyster”(k). Det har för några 

blivit en del av livet att åka in och ut på sjukhuset. En handlingsberedskap har byggts upp när det 

är dags att åka till sjukhus. I och med detta upplevs utskrivningen helt odramatisk och någon 

beskrev detta som ”Ja, det blir som ett arbete” (k).  

Socialt nätverk 

Närståendestöd  har de som har någon hemma eller i närheten. De beskrev på något sätt 

betydelsen av dessa och tryggheten med att det fanns någon tillgänglig när de kommer hem från 

sjukhuset. Närstående utför de flesta praktiska sysslor som den sjuke inte förmår göra. Detta 

framhålls som mycket positivt och kan beskrivas som ”Han är stolt för han kan göra saker och 

ting, som första gången han bakade en sockerkaka”(k) eller ”Då klöv hon 35-40 kubikmeter ved 

och det är inte gjort i en handvändning”(m). Närstående beskrivs också som stöd i olika beslut 

angående sjukdomstillståndet. Sjukdomen har funnits i ”hemmet” under många år och en 

kunskap och erfarenhet om dess oberäknelighet finns hos närstående.  När den egna makten över 

sjukdomen mattas av träder ofta anhöriga in och tar beslut om åtgärder. ”Han märker ju på mig 

när det inte går längre, för om jag har satt mig på sängkanten och inte klarar av att lägga 

mig…då vet han att det är dags”(k) eller ”När det blir sämre och sämre så sitter man ju och 

väntar på om det kommer att vända eller inte och då är ju maken oftast hemma och så säger han 

– nu måste du åka in”(k). Vetskapen om att ha en trygg och handlingskraftig närstående i 

hemmet beskrevs som en viktig faktor i att stärka beredskapen för att åka hem från sjukhuset. 

Tillgång till annan hjälp på något sätt har de som bor ensam. Det kan röra sig om olika typer av 

kontakter som kommunal omsorg eller distriktssköterskebesök . Dessa utförde både praktiska 

insatser och medicinska insatser. Även om tillgängligheten inte är densamma som om någon bor 

hemma hela tiden finns en tillit till dessa kontakter. ”Då jag inte kan andas, då ringer jag på 

klockan så kommer hemtjänsten”(m) eller ”För det mesta kan dom hjälpa mig hemma, det finns 

ju sprutor man kan få av distriktssköterskan”. De som inte har kommunal omsorg har skapat en 

god relation till och förlitade sig på goda vänner eller grannar ”…och så har jag en granne som 

ser efter en” eller ”Snälla grannar som ställer upp och klipper gräset och sånt” (m).  
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EGNA TANKAR OCH KÄNSLORS INVERKAN PÅ BEREDSKAP INFÖR HEMGÅNG   

Detta tema innehåller kategorierna: Accepterande och farhågor. Accepterande delas in i 

subkategorierna; förståelse, villkor och hemlängtan. Farhågor delas in i skuld och skam, rädsla 

och förlita sig till andra. 

Accepterande 

Det finns en förståelse hos patienterna om att vårdtiden är begränsad och att det inte går att ligga 

på sjukhus för länge. De är medvetna om, genom överbeläggningar, att fler patienter behöver 

sjukhusvård och de är beredda att lämna plats för dessa. ”Jo det känns som att här kan jag inte 

vara jämt utan jag ska hem”(k) eller ”…men har dom överbelagt och så…då vet jag att det inte 

är för att dom vill bli av med mig utan för att det är överbelagt”(k). Några har fått ett besked av 

läkare att de skulle stanna längre än vad som var planerat på grund av dåliga värden, ändrad 

behandling eller av andra orsaker. En förståelse och en tillit till läkaren beskrevs och en förlängd 

vårdtid kan accepteras. ”Jag tänkte att kanske skulle det bli före helgen, men och andra 

sidan….när han sa att det blev efter helgen så accepterar jag det”(k). Det sker ett resonemang 

mellan läkare och patient om när det är dags att åka hem. Patienterna beskriver en förståelse och 

en acceptans för de beslut som läkarna tar, även om de anser att tillståndet inte är optimalt. 

Villkor för att en utskrivning ska kännas bra, är att tillståndet tillåter hemgång. Det finns en stark 

önskan om en lyhördhet från professionen för detta. Alla har en god kännedom om sin sjukdom 

och sitt tillstånd. Gränsen mellan känslan att kunna gå hem och känslan av att inte klara detta 

beskrivs som tydlig men sårbar. ”Ja, jag har inte känt mig riktigt bra och jag tror att jag har 

blivit utskriven för tidigt”(k) eller ”det går så fort att det tippar över att det gör mig rädd”(k). 

När utskrivningsbeskedet kommer beskriver patienterna en vilja att tillståndet ska vara stabilt och 

att det finns kraft och ork för att åka hem. Risken upplevs bli att tillståndet snabbt kan försämras 

med en tidig återinläggning som följd. ”Jag var inte alls i form för att bli hemskickad, det hade 

aldrig gått…jag hade nog åkt en vända på akuten, ja åkt fram och tillbaks”(m). I samband med 

utskrivningen upplevs det som en lättnad om vissa praktiska detaljer som de har svårt att klara 
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själva är lösta. Det kan handla exempelvis om recept och uttag av medicin från apoteket.”Jag har 

inte haft några problem, bara jag får med mig mediciner och recept och sånt”(k). 

Hemlängtan finns framför allt hos de som har familjen nära sig. När tillståndet förbättrats 

framkom det en vilja att åka hem. Längtan efter familjen men även efter annan stimulans som att 

vara ute och få frisk luft och olika aktiviteter gör utskrivningen lätt att acceptera. ”Jag har ju 

maken hemma och han är ju pensionär”(k) eller ”jag vill gå ut och gå på förmiddan”(m).  

Farhågor 

Skuld och skam är en känsla som beskrevs på olika sätt. KOL är nästan uteslutande orsakat av 

rökning och samtliga deltagare i studien har rökt tidigare i sitt liv. Några skuldsätter sig själva för 

att ha orsakat sjukdomen och all vård den kräver ”Ja, jag tycket det är fruktansvärt att man inte 

har förstått bättre det är det som är det värsta, ja man har fortsatt att röka fast…”(k). När 

utskrivningen sker då tillståndet inte känns optimalt finns farhågor för att behöva åka in på 

sjukhus igen inom kort. Flera har erfarenheter av att ha åkt hem för tidigt och tvingats efter bara 

någon dag att återvända till sjukhuset. Detta skapar en känsla av skam och upplevs som jobbigt 

och ibland pinsamt. Att åka ut och in på sjukhus ofta beskrivs som ett nederlag. ”Jag känner det 

enbart positivt när dom skickar hem mig men jag tycker att det är pinsamt att komma tillbaka 

efter kanske en och en halv vecka”(k) eller ”Jag tänker hur jag ska göra för att slippa komma 

tillbaka igen”(k) eller ”Det är det jag är rädd för när jag ska fara hem, att det inte ska hålla”(k).  

Flera beskriver att avgörande i en utskrivningssituation är att de känner sig så pass bra att risken 

för tidig återinläggning minimerats.  

En rädsla för att bli akut försämrad finns hela tiden som ett överhängande hot. Alla har erfarenhet 

av exacerbationer som ger en försämring i patientens grundtillstånd, när det gäller andfåddhet, 

hosta och slembildning.  Försämringsperioderna kan vara olika svåra och i värsta fall kan 

exacerbationerna vara livshotande. Det finns en hög grad av rädsla för att drabbas av ett sådant 

tillstånd. ”Ja, det har hänt några gånger faktiskt att jag känt att nu jädrar är det sista suckarna 

jag tar”(m) eller ”Det blev alldeles stopp, det var precis som ett lock. Det är det som jag är rädd 

för nu…Ja, så det är kanske det som gör att jag blir mer rädd nu än förut ”(k). En medvetenhet 

om hur snabbt tillståndet kan försämras gör att det finns en rädsla för att vara ensam hemma och 
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inte snabbt nog kunna få hjälp. ”Ja det går så fort så det är det som gör mig rädd att vara 

ensam”(k). Rädslan har gjort att olika åtgärder har vidtagits i hemmet för att skapa trygghet, det 

kan röra sig om att alltid ha tillgång till att nå någon på telefon eller att andra närstående sover 

över om maken eller makan är borta. ”Hon har ju en telefon och jag har en telefon bredvid mig 

hela tiden vart jag än går”(m) eller ”… och då måste jag ju veta att någon av flickorna som bor 

här i närheten kunde komma och sova då i alla fall”(k). Att åka hem för tidigt från sjukhuset och 

vara ensam hemma upplevs av flera som otänkbart. 

Att förlita sig på andra personer väcker tankar i samband med utskrivning. På grund av 

sjukdomen orkar de inte utföra vardagliga praktiska sysslor. I motsats till att närstående, vänner 

och grannar är tillgångar i patienternas liv finns också en känsla av att vara en belastning för de 

personer som finns nära. ”Ja, frugan är borta ganska mycket och det känns otryggt faktiskt…men 

tvärtom måste hon ju få vara borta och hon måste också hålla på med allting ute, snöskottning 

och ved och sånt där”(m). Några har egna hus som det krävs fysiskt arbete för att sköta. 

Sjukdomen ger en stark begränsning i att utföra dessa sysslor och detta upplevs ibland som 

besvärligt då de måste förlita sig på att andra personer hjälper till. Det kan vara till exempel 

snöskottning och gräsklippning. ”Det snöar igen på vintern, man får leja för allting”(m). Ett 

arrangemang kring det praktiska hemma upplevs som en trygghet vid utskrivningen.   

SJUKVÅRDENS INVERKAN PÅ BEREDSKAP INFÖR HEMGÅNG  

Detta tema innehåller kategorierna: Trygghet och krav. Trygghet delas in i subkategorierna; tillit 

till personalen och förbättrat tillstånd. Krav delas in i vårdens kravlösa krav och egna kravlösa 

krav 

Trygghet 

Det finns en stor tillit till personalen. Patienter har varit inlagda flera gånger på lungavdelningen. 

Trots att de själva tycker att det är ett nederlag att komma tillbaka beskrivs och en känsla av 

trygghet att det är samma rutiner vid varje vårdtillfälle och att vara igenkända ”Jag känner ju 
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hela staben här…ja då vinkar dom när jag kommer, jaha det är Sven som kommer tillbaka säger 

dom”(m) eller ”Tryggt att alla som kommer förbi och säger hej, vad roligt att se dig”(k). 

Eftersom sjukdomen är oberäknelig och tillståndet snabbt kan försämras påtalas tryggheten i att 

ha kunnig personal nära till hands.  Vid ankomst till avdelningen är tillståndet oftast dåligt och 

upplevelser av att bli omhändertagen på bästa sätt beskrivs.”..det är ju bara, ja att jag har folk 

nära mig då som hjälper mig och det har jag ju inte hemma, även om jag hade larm så kan det ta 

en halv timma”(k) eller ”Jag tycker dom är väldigt alerta här…dom känner ju mig allihopa så att 

dom vet vad ska göra”(k). Tillit till personalen nämns även på andra sätt, patienterna upplever att 

en lyhördhet för tillstånd och situation finns i sin dialog med läkaren. 

Ett förbättrat tillstånd är av stor betydelse för tryggheten på sjukhus. En positiv upplevelse av 

sjukhusvården är att tillståndet ofta snabbt förbättras och hålls under kontroll med olika 

medicinska behandlingar och med hjälp av teknisk övervakning. Detta beskrivs som en stor 

lättnad ”det vart en väldig lättnad, det är ju klart att det var ju jobbigt innan”(m). KOL med dess 

olika faser beskrivs som att den går upp och ner och är väldigt oberäknelig. Vid en snabb 

försämring är det till sjukhuset de vill åka även om hemmiljön är ordnad och trygg ”Jag trivs ju 

bäst hemma men jag får ju bästa hjälpen här i alla fall”(k) eller ”Ja, det blev bättre genast när 

jag kom hit”(k). Denna procedur med akut försämrat tillstånd hemma och snabb förbättring i 

sjukhusets kända miljö och personal som känner till situationen är något de under flera år av 

sjukdom har lärt sig och känner sig trots allt trygga i. ”Ja det känns tryggt….till exempel du får se 

en människa som är väldigt astmatisk så är det ju logiskt att man tycker synd om den människan 

va, så därför tycker jag för min del att det är väldigt bra att veta hurudant psalmerna går om 

man säger så”(m). 

Krav 

Vårdens kravlösa krav blir tydligt när frågan om vad som hände under sjukhusvistelsen ställs. 

Under sjukhusvistelsen är fokus att komma ur det akuta tillståndet och in i för patienterna ett mer 

normalt tillstånd. De flesta av patienterna hade legat minst en vecka på sjukhuset. När de berättar 

om vad de gör på dagarna efter den akuta fasen framkom att de inte gör någonting eller väldigt 

lite. En av orsakerna till inaktivitet beskrivs att det inte finns någon ork och att tillståndet inte 

tillåter fysiska aktiviteter. ”Jag tror jag har haft kläderna på mig bara en dag, men alltså jag har 



15  

inte orkat att…det går inte klä på sig fastän jag har syrgas. Men nu har jag inte lyckats 

heller”(k). En annan orsak är att ingen kräver aktivitet generellt sett utan det är bara vissa läkare 

som ordinerar fysisk aktivitet ”och så kommer den där dr NN, jaha säger han, nu ska du gå sex 

varv i korridoren, jahopp kapten säger jag då”(k).  Det är även sparsamt med andra aktiviteter 

som att läsa tidningen, lösa korsord eller sätta sig i dagrummet och titta på TV. Vården upplevs 

inte ställa några krav på aktivering.”Får jag tag på en tidning så sitter jag och tittar i den, men 

släpper dom loss mig så försöker jag gå”(m). 

Det finns även egna kravlösa krav när de ligger på sjukhus. En förväntan från de själva att när de 

kommer hem ska de klara vissa saker som kräver fysisk ansträngning. På sjukhus tonas detta ner 

och en känsla av att må bra på grund av inaktivitet beskrivs ”Man känner sig bättre medans man 

är här och inte gör någonting än när man kommer hem”(k). Till skillnad från hemma upplevs 

sjukhusvistelsen mer kravlös och utan egna förväntningar på aktivitet detta visar sig genom att 

det finns en upplevelse av att orka mer ”Här tycker man att man orkar mycket för att man inte 

alls tänkt sig någonting”(k).  

RESULTATDISKUSSION  

Idén till studien väcktes genom att professionen på lungavdelningen anser att patienter med svår 

KOL visar en tydlig oro och ovillighet att åka hem när utskrivningsdagen börjar närma sig. Detta 

trots att de har fått en optimerad medicinsk behandling. Syftet med studien var att belysa hur 

patienterna upplever sin situation, vilken beredskap patienter har samt vilka faktorer som inverkar 

på beredskap i samband med utskrivning efter sjukhuskrävande KOL-exacerbation. Målet är att 

utifrån de intervjuade patienternas erfarenheter få kunskap om vad sjukvården kan göra för att 

stärka beredskap inför utskrivning. Inga studier har hittats som utförts på sjukhus i samband med 

utskrivning. Däremot finns flera studier gjorda med samma tema utanför sjukhuset (Bailey, 2001; 

Gruffyd-Jones, Langley-Johnson, Dyer, Badlan & Ward 2007; Seamark et. al 2004). Analysen 
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resulterade i tre teman som bygger på egna resursers inverkan- egna tankar och känslors 

inverkan- samt sjukvårdens inverkan på beredskap inför hemgång.  

Det har varit ett privilegium och mycket intressant att få möjlighet att samtala med dessa 

patienter som är svårt drabbade av KOL. De har generöst delat med sig av sina kunskaper och 

sina erfarenheter. Studien har väckt många tankar om patienternas svåra situation och den 

förmåga de har att hantera sin sjukdom i det dagliga livet. Min tolkning av resultatet är att dessa 

patienter har en beredskap på att allt kan hända, från små saker i det vardagliga livet till att 

kvävas till döds i en svår exacerbation. Studiens resultat visar att patienterna inte direkt uttalar en 

oro inför utskrivning och hemgång utan accepterar det av läkaren tagna beslutet. Resultatet är 

tvärtemot den känsla som professionen har uttryckt. Däremot finns ett antal faktorer som har 

betydelse för att utskrivningen från sjukhuset ska uppfattas som trygg. 

Patienterna i studien har genom erfarenheter av långvarig sjukdom byggt upp en hög kompetens 

och god självkännedom av att leva med och hantera sin sjukdom. Vardagen går ut på att hålla den 

i schack och det beskrivs som ett heltidsarbete. I detta ingår en planering i allt som ska göras. 

Vissa aktiviteter väljs bort för att de vet att de kommer att inverka negativt. Miller-Fitzgerald 

(2000, s 5-7) menar att människor hamnar i konfrontationer med verkligheten och tvingas att 

anpassa sig till de krav som sjukdomen ställer, liksom att en hög kunskapsnivå om sin sjukdom är 

ett måste för att kunna göra en självskattning av sina symtom.  Resultatet i föreliggande studie 

visar att patienterna har en god kunskap om medicinering och de beskriver ingående vilka 

mediciner och vilken effekt de har. Det finns en god följsamhet samt att även kunna ta extra 

doser eller tillägg av mediciner vid försämring av tillstånd. Hernandez et al. (2009) har dock 

funnit att det hos patienter finns kunskapsbrister angående konsekvenser av inadekvat behandling 

och hantering av exacerbationer. Min tolkning är tvärtom att patienterna har en förvånansvärt god 

kunskap om sin medicinering, andningsteknik och att använda olika hjälpmedel, sannolikt av ren 

självbevarelsedrift för att inte få ett försämrat tillstånd.  Detta stöds av Effing et al. (2009) där 

betydelsen av att använda egen kunskap minskar sjukhusbesök. I föreliggande studie beskriver 

patienterna ett eget ansvar för hur det kommer att gå hemma. Även om det finns en oro, rädsla 

och osäkerhet för att drabbas av en exacerbation tolkar jag att det finns en handlingskraft och en 

beredskap att hålla symtomen i schack och en kunskap om när de behöver hjälp av sjukvården. 
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Gruffyd-Jones et al. (2007) påtalar att det finns höga nivåer av rädsla och oro associerade till 

exacerbationer efter utskrivning, samt att det fanns en oklarhet om när det är dags att kalla på 

hjälp men också en tvekan i att vara till besvär. Resultatet i föreliggande studie bekräftar att det 

finns en känsla av att besvära sjukvården men samtidigt en tydlig gräns när det är dags att åka till 

sjukhus. Närstående har stor betydelse vid dessa beslut. De har lärt sig att leva ”vid sidan” av 

sjukdomen och ser signaler när tillståndet förändras. Att åka hem från sjukhuset utan närstående 

hemma beskrevs av flera patienter som otänkbart. Enligt Caress et al. (2008) är det av avgörande 

betydelse för patientens tillvaro hemma att närstående får den kunskap och support som de 

behöver för att klara vårdarrollen. Detta samtidigt som de upprätthåller sin egen fysiska och 

psykiska hälsa.  

Det är många olika faktorer som inverkar på beredskap inför hemgång. En medvetenhet om och 

en förståelse för att det inte går att ligga på sjukhus för länge fanns i resultatet. Clarke och Rosén  

(2001) menar att även om en reduktion av vårdtiden är teknisk säkert, kan det fortfarande vara 

frågan om vad en ”rätt” vårdtid är. En reduktion kan ha ofördelaktiga effekter för patientens 

tillfredsställelse. En sådan effekt menar jag kan vara att patienten skrivs ut i ett instabilt tillstånd 

och följden blir en återinläggning. Det är också detta som patienterna i studien beskriver. Jag 

tolkar att det viktigaste uttalade villkoret för patienterna att kunna åka hem var att det medicinska 

tillståndet var tillräckligt stabilt. Av erfarenhet vet de att om tillståndet inte är optimalt vid 

hemgång kommer de att återvända till sjukhuset inom kort. Detta upplevs förutom rädslan för och 

lidandet med ett försämrat tillstånd också som ett nederlag och beskrivs som pinsamt och de 

upplever skam. Professionens känsla för att patienterna blir oroliga inför hemgång kan i min 

tolkning bottna i att patienterna inte upplever sig ha tillräcklig ork och inte känner sig i optimalt 

skick. KOL är en oberäknelig sjukdom som snabbt kan ändra karaktär. Ingen känner detta bättre 

än patienterna själva. Enligt Cavanagh, Millar och McLafferty (2007) kan en störning i 

självkänslan uppkomma i samband med sjukhusvård, men detta kan minimeras om patientens 

kunskap om sitt tillstånd används av vårdpersonalen. Resultatet visar att ett överhängande hot och 

en rädsla för att åter drabbas av en exacerbation är tankar som ständigt finns hos patienterna. En 

beredskap för att motstå detta hot finns genom att närvarande närstående fungerar som vårdare 

och kan ta vissa beslut. Resultatet visar också att patienterna beskriver en förlust i att inte orka 

göra vardagliga sysslor hemma utan måste hela tiden förlita sig på andra. Cannaby (2003) menar 
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att patienterna har en mycket liten möjlighet att diskutera sin rädsla och oro för sitt tillstånd och 

hur de skulle hantera detta hemma. Patientens brist på förståelse reducerade kontrollen och 

makten över utskrivningsprocessen och ibland hade inte patienten modet att ifrågasätta. Brister i 

kommunikationen mellan patient och profession och mellan professionerna orsakade svårigheter i 

utskrivningsprocessen (a.a). Min tolkning är att patienterna inte upplever några brister i 

kommunikationen utan upplever lyhördhet och förståelse. Detta ämne kan det finnas anledning 

att studera ytterligare för att få svar.  

I resultatet framstår sjukhuset som en stor trygghetsfaktor för patienterna. Att känna igen rutiner, 

lokaler och vårdpersonal ger en ökad känsla av trygghet. Vid ankomst till sjukhus på grund av en 

exacerbation är situationen akut och patienterna är i dåligt skick. En försämring i tillståndet har 

gjort att de har tappat kontrollen över sjukdomen och de beskriver en stor lättnad i att ha kunnig 

vårdpersonal nära till hands som kan ta beslut om vad som behöver göras. Ridner (2004) menar 

att signaler på en oförmåga att hantera en svår situation kan vara att patienten överlåter sina 

beslut till andra, i det här fallet till vårdpersonalen. I det akuta skedet överlämnar sig patienten 

med hög grad av tillit helt till personalen där medicineringen är central. Det är den medicinska 

behandlingen som patienterna kommer ihåg från det akuta skedet och uppges av alla som effektiv 

och verksam. Enligt GOLD (2007) är den akuta behandlingen orsaksberoende och kan innefatta 

olika delar, i vissa fall finns behov av respiratorvård.  Ett förbättrat tillstånd, oavsett orsak, ger en 

generellt positiv upplevelse av vården på sjukhus.  

Under vårdtiden, efter det mest akuta skedet, påtalas en inaktivitet och en kravlös vård. 

Vårdtillfället beskrevs som passiv med låga krav på fysisk och psykisk prestation. Flera blir 

sängliggande och träning och aktivering inför utskrivning upplevdes inte. Williams et al., (2006) 

menar att en låg aktivitet i planeringen medför en upplevelse av förvirring och otydlighet inför 

utskrivning både för patienter och för närståendevårdare. Flera studier visar att det finns hög 

evidens för att patienter med svår KOL kan dra nytta av fysisk träning, detta ska dock utföras 

med respekt för träningstolerans, dyspné och dålig ork (GOLD, 2007; Lacasse et al., 2009). 

Resultatet visade att patienterna inte förväntar sig någon aktivitet själva. De får en känsla av att 

må bra och orka mer tack vare inaktivitet. Detta låter märkligt men min tolkning är att det beror 

på att patienterna slappnar av och slipper leva under press att utföra sysslor som de gör i hemmet. 
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Nackdelen med detta blir att förberedelserna inför hemgång stagnerar. Istället borde en planering 

och aktivering inför hemgång starta redan vid inskrivning för att stärka patienternas beredskap. 

När utskrivning närmar sig finns en enig upplevelse av ett bra resonemang och en lyhördhet 

mellan patient och läkare angående tillstånd, situation och lämplig tidpunkt för utskrivning. 

Procter, Wilcockson, Pearson och Allgar (2001) menar att sjukhusen tenderar att privilegiera 

patientens behov och detta är legitimt eftersom tonvikten läggs på integritet och förtroende, vilket 

stöttar patient/vårdarperspektivet. En oro över att inte åsidosätta de av patienterna uttryckta 

önskningarna, skapar svårigheter för professionen att utmana patientens egen tolkning av sina 

vårdbehov.  Min tolkning är att detta resonemang kan vara något att tänka på då patienterna 

uttrycker en önskan att stanna någon eller några dagar till på sjukhuset. Att ha en tydlig planering 

och ett gemensamt förhållningssätt gentemot patienten menar jag kan underlätta 

utskrivningsbeslut. Enligt GOLD (2007) bör utskrivningsbeslut grunda sig på olika kriterier som 

exempelvis att kunna gå tvärs över rummet, kunna äta och sova utan att vakna av dyspne och ha 

varit kliniskt stabil i 12-24 timmar. 

Det skulle vara intressant att i framtida studier ytterligare belysa betydelsen av gemensamt 

förhållningssätt och systematisk planering för denna grupp patienter.  

METODDISKUSSION  

Syftet med studien var att belysa hur patienterna upplever sin situation samt vilken beredskap 

patienter har och vilka faktorer som inverkar på beredskap i samband med utskrivning efter 

sjukhuskrävande KOL-exacerbation. Jag valde att göra en kvalitativ intervjustudie som enligt 

Kvale (1997, s 34-35) används då erfarenheter och innebörder ska fångas i den intervjuades 

livsvärld. 

Trovärdigheten i resultatet bedöms vara tillräcklig eftersom patienter beskriver upplevelser av sin 

kroniska sjukdom som de haft i många år. Den situation som de befinner sig har också upprepats 

flera gånger och är bekant. En beskrivning av alla faser i forskningsprocessen har utförts. 
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Materialet har även granskats av utomstående forskningskunnig person (jmf. Bryman, 2002, s. 

258-261). 

Efter ett strategiskt urval deltog både män och kvinnor med olika sociala förutsättningar men med 

samma erfarenheter av svår sjukdom. Vid citaten har en markering gjorts om det är en man eller 

kvinna som uttalat sig. Jag tyckte att kan vara intressant att veta men jag har inte gått vidare med 

detta i denna studie.  Enligt Creswell (2003, s 185) är idén bakom kvalitativ forskning att 

avsiktligt välja deltagare som bäst kan beskriva de fenomen som studeras. Det fanns svårigheter 

att hitta dessa patienter, då flera var så svårt sjuka att de inte orkade eller att några avböjde att bli 

intervjuade av andra skäl. Studien drog därför ut på tiden en månad längre än planerat. 

Sammanlagt nio patienter intervjuades vilket är tillräckligt då materialet annars tenderar att bli 

ohanterligt och kan bli svårt att få en överblick och samtidigt se alla detaljer som förenar och 

skiljer (jmf. Trost, 2005, s 123). Inget nytt framkom från de sista intervjuerna. 

En provintervju gjordes för att utvärdera intervjuteknik och intervjuguiden. Jag fick en tydlig bild 

av vilka brister som fanns i mina frågor och mitt sätt att ställa dessa. Det fanns behov av mer 

bredd i frågorna samt en mer distinkt frågeteknik. De brister som fanns åtgärdades innan 

intervjuerna fortsatte. Många av deltagarna var fåordiga och det förekom stunder av tystnad. Till 

att börja med upplevde jag det bevärande men upptäckte under studiens gång att svaren kom efter 

en stunds eftertanke. Det är en fördel i intervjun att invänta ett fullständigt svar. Om intervjuaren 

kommer med nya frågor för snabbt kan det uppfattas som ett ointresse och det vore destruktivt 

(jmf. Trost, 2005, s 77). Resultatet och kvalitén på en intervju beror enligt Kvale (1997, s 101) på 

intervjuarens kunnande, känslighet och empati. Jag anser mig ha ett kunnande om ämnet efter en 

grundlig ämnesfördjupning, samt att jag som erfaren sjuksköterska är van att agera med 

känslighet och empati i samtal. Flera av patienterna var mycket påverkade av sin sjukdom och en 

känslighet för hur länge de orkade delta i intervjun blev nödvändig.  

Jag ansåg att intervjuguiden efter korrigering var väl utformad och intervjumaterialet varit 

tillräckligt och med tillräcklig information för att uppnå studiens syfte. Att komma åt hur 

patienterna upplever sin värld och sitt liv är en konst som jag har haft fördelen att prova på (jmf. 

Bryman, 2002, s 304-305).  
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De flesta intervjuer utfördes i enskilt rum, vilket är att föredra. Några av patienterna ville ligga 

kvar i sängen pga sitt dåliga sjukdomstillstånd och i två intervjuer fanns medpatienter på rummet. 

Trost (2005, s 44) menar att miljön ska vara så ostörd som möjligt och intervjupersonen ska 

känna sig trygg. Vidare att den intervjuade också själv kan bestämma var intervjun ska ske. I 

dessa fall föredrog patienterna själva att ligga kvar i rummet.  

Valet av innehållsanalys som metod var lämplig eftersom den fokuserar på tolkning av olika 

texter och medger beskrivning av variationer som framkommer ur texten. Analysen av materialet 

utgick ifrån Granheim och Lundmans (2004) förslag till analysförfarande på ett systematiskt sätt. 

Koder, subkategorier, kategorier och teman föll på plats efter många genomläsningar. Jag har 

hela tiden växelvis gått fram och tillbaka till ursprungstexten för att säkerställa att kategoriernas 

riktighet. En begränsning i analysen som jag upplever är att jag arbetat ensam och inte haft 

möjlighet till en kontinuerlig dialog med en i studien direkt involverad person. Trovärdigheten av 

resultatet har dock stärkts genom att jag, för att klargöra idéer och undvika att min förförståelse 

påverkar, diskuterat förslag med annan forskningskompetent person (jmf. Downe-Wambolt, 

1992). I en kvalitativ studie går det inte att få en fullständig objektivitet. Det ska dock vara 

uppenbart att studien inte påverkats av personliga värderingar utan ska ha getts möjlighet att 

styrka och konfirmera resultatet. I studien finns styrkande citat för varje kategori utifrån 

intervjuerna för att illustrera vad personerna beskrivit (jmf. Bryman, 2002, s 261).   

SLUTSATS  

Min slutsats av resultatet är att patienterna inte alls upplever sig oroliga och ovilliga att gå hem 

efter en sjukhuskrävande KOL-exacerbation. Det som däremot framkommer i resultatet är att 

flera olika faktorer inverkar på vilken beredskap patienterna har inför utskrivning och hemgång. 

De egna resurserna som kunskap, självkännedom, handlingskraft och tillgång till närstående 

stärker patienterna i utskrivningsskedet. När egna tankar och känslor beskrivs framkommer delvis 

motsatsen till de egna resurserna. Det handlar då om farhågor såsom, rädsla, skam och att vara en 

belastning för närstående eller andra. Samtidigt med farhågor finns också en acceptans och 
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förståelse för att återgå till hemmet samt en hemlängtan. Att vara på sjukhus är inte det som 

föredras om tillståndet tillåter annat. Det viktigaste villkoret för att en utskrivnings ska upplevas 

trygg är att tillståndet är stabilt och risken för tidig återinläggning är minimerad. Sjukvårdens 

förhållningssätt och planering har också betydelse för ”vårdprocessen”. I det akuta skedet är 

tilliten till sjukvården total. Efter det akuta skedet stagnerar vården och en trygg kravlös tillvaro 

beskrivs. Även de egna kraven minskar och en känsla av ett välbefinnande finns. 

Målet för denna studie är att utifrån de intervjuade patienternas erfarenheter få kunskap om vad 

sjukvården kan göra för att stärka beredskap inför utskrivning. Studien har gett ett 

inifrånperspektiv och mina tankar för förbättring av vården är att stärka patienternas egna resurser 

och eliminera deras farhågor. Detta bör ske på ett systematiskt och evidensbaserat sätt.  
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Bilaga 1. Instruktion för studien ”Upplevelser av att återgå till hemmet 
efter en svår KOL-exacerbation” 

Studien kan börja från och med 9/12 2008. Beräknas klar i början av februari. 

Intervjuerna kommer att göras på vardagar. Även vardagar under jul och nyårsveckorna 
går bra, dock ej 2-6/1 då jag är bortrest. 

Urval:  

 

Frivilliga personer med svår KOL, inneliggande på avd 14 

 

Personerna ska ha fått någon typ av utskrivningsbesked 

Metod: 

 

Ni frågar aktuella personer om de vill delta i en intervjustudie där de ska 
berätta om hur de upplever utskrivning och hemgång.  

 

Om ja, ger ni den frivilliga personen det informationsbrev som ni fått av mig 

 

Ni meddelar mig att det finns en frivillig person. (Jag bestämmer sen tid med 
personen)  

Meddelandet kan ske: 

 

via jobbtelefon, tfnnr. 23909, alt. tala in på telefonsvarare 

 

via mobiltelefon, tfnnr. 070-34 66 350 

 

via mail, anna-karin.andersson@jll.se

  

Om ni inte når mig via telefon, utan mailar, tänk på att inte skriva namn och 

personnummer utan hellre rums- och sängnummer och patientens initialer, ex 3:1 A.E 

Syftet med studien 

 

Belysa upplevelser, beredskap och hanterbarhet hos personer i samband 
med utskrivning efter svår KOL 

 

Utifrån patienternas erfarenheter och önskningar få kunskap om vad som kan 
göras för att underlätta hemgång  

Tack för hjälpen!  AnnaKarin  
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                                     Inst. för Hälsovetenskap     

Bilaga 2. Information angående studie 

Till Dig som är inneliggande på lungavdelning och snart ska skrivas ut. 

Syftet med studien är att belysa upplevelser och reaktioner i samband med utskrivning efter en svår sjukhuskrävande 
KOL. Vidare att utifrån erfarenheter och önskningar få kunskap om vad som kan göras för att förbättra omvårdnaden 
i samband med utskrivning. 

      För att få djupare kunskaper om upplevelser och reaktioner i samband med utskrivning efter en svår 
sjukhuskrävande KOL vore det värdefullt att genom intervju få ta del av Dina erfarenheter. Intervjun kommer att ske 
på sjukhuset i anslutning till utskrivningsdagen. Intervjun beräknas ta 30-40 minuter och kommer att spelas in på 
band. Ljudfilerna kommer att skrivas ut som text. Ljudinspelningarna från intervjuerna kommer att raderas efter att 
materialet är färdiganalyserat. Jag kommer att kontakta dig för att bestämma tidpunkt för intervjun.  

Insamlat material kommer att behandlas enligt god forskningsetik och Din identitet kommer inte att kunna 
utläsas i texterna. 

Det är helt frivilligt att delta i studien, och Du kan när som helst avbryta deltagandet om Du så önskar. 

     Resultatet kan ge sjukvårdspersonal ökade kunskaper och större förståelse i ämnet samt användas för att utforma 
ett vårdprogram för de som är inskrivna på sjukhusets lungavdelning. Studiens resultat kommer att presenteras i form 
av en uppsats i ämnet Omvårdnad och kan bli aktuell för publicering i form av en vetenskaplig artikel. 

Mitt namn är AnnaKarin Andersson och jag arbetar på Område medicin som vårdutvecklare. Jag studerar för en 
Magisterexamen i Omvårdnad vid Mittuniversitetet i Östersund. Studien är ett projektarbete som ingår i 
utbildningen. Verksamhetschefen inom Område medicin är informerad och har gett sitt samtycke till projektets 
genomförande. 

Tack för visat intresse. 

Vill Du ha ytterligare information är du välkommen att höra av dig till mig. 

…………………………    ……………………….. 

AnnaKarin Andersson    Marianne Svedlund,  

Legitimerad sjuksköterska,    Universitetslektor, projektansvarig   

vårdutvecklare     Inst. för hälsovetenskap   

Tel. arbetet: 063-15 39 09    Mittuniversitetet   

831 25 Östersund     
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Bilaga 3. 

Intervjuguide  

Berätta om hur det har varit under din sjukdomstid 

Berätta om hur gick det till när du kom in på sjukhus denna gång 

Berätta om vad hände under din vistelse på sjukhus 

Berätta om hur gick det till då du fick utskrivningsbeskedet 

Berätta vad du tänkte då 

Berätta om hur du hanterar situationen?   
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Bilaga 4. Schematisk bild över koder, subkategorier, kategorier och teman 

Tema Egna resursers inverkan på beredskap inför hemgång  

Kategori Egenmakt Socialt nätverk 

Subkategori Kunskap Självkännedom Handlingskraft Närståendestöd Tillgång till 
annan hjälp 

Kod Dosering av 
medicin 

Andningsteknik 

Använda 
hjälpmedel 

Vila 

Planera sina 
aktiviteter 

Vet när insatser 
behövs 

Vet hur det går 
till om hjälp 
behövs 

Hantera stress 

Beslutsamhet 

Vara stark 

Förmåga 

Inget jag gruvar 
mig för 

Förberedda 
närstående 

Stolta 
närstående 

Starka 
närstående 

Kunniga 
närstående 

DSK kommer 

Hemtjänsten 
kommer 

Grannen 
hjälper till 

 

Tema  Egna tankar och känslors inverkan på beredskap inför hemgång  

Kategori 

vad 

Accepterande  Farhågor 

Subkategori Förståelse Villkor Hemlängtan Skuld och 

skam 

Rädsla Förlita sig 

till andra 

Kod Här kan jag 
inte vara 
jämt 

Det är bara 
att följa 
med 

Nu får du 
vara hemma 

Överbelagt 

Bara att 
följa med 

Beror på hur 
jag  känner 
mig 

Känner att jag 
måste orka 

Måste vara 
stark 

Inte i form 

Ta det i egen 
takt 

Tigger mig 
inte hem 

Vill vara ute 

Roligt att 
komma hem 

Vara med 
familjen 

Friskare 
hemma  

Själv orsak 
till 
sjukdom 

Nederlag 
att inom 
kort 
komma 
tillbaka till 
avd  

Vara i 
vägen 

Undrar vad 
dom säger 

Vara ensam 

Rädd för anfall 
som ej kan 
hanteras 

Panik  

Kvävningskänsla 

Tappad kontroll 

Oberäknelig 
sjukdom 

Ingen förstår hur 
det kan kännas 

Stress 

Belasta andra 

Ekonomi 

Praktiskt 
arbete 

Socialt liv  
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Bilaga 4. 

Tema  Sjukvårdens inverkan på beredskap inför hemgång 

Kategori  Trygghet Krav 

Subkategori Tillit till 
personalen 

Förbättrat tillstånd Vårdens kravlösa 
krav 

Egna kravlösa 
krav 

Kod Bästa hjälpen 

Förståelse 

Bra att ha att göra 
med 

Känner hela 
staben 

Guldmedalj 

Alla säger hej 

Förhandling vid 
hemgång 

Snabb behandling 

Fort förbättrad 

Syrgas 

Bästa hjälpen 

Orkar inte mycket 

Sitter mest och läser 

Gör ingenting 

Går lite i korridoren 

Går på uppmaning 

Ligger mycket 

Läser om jag får tag 
på tidning  

Här tycker man att 
man orkar mycket 
för att man inte alls 
tänkt sig någonting 

Känner sig bättre 
medans man är här 
och inte gör 
nånting än när man 
kommer hem 

  


