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Abstrakt 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av att leva 
med andnöd hos personer med luftvägssjukdomar. Studien baseras på tio 
internationellt publicerade kvalitativa vetenskapliga artiklar. Artiklarna 
analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 
Analysen resulterade i fem kategorier: att vara begränsad; att döden blir 
ett faktum: att andnöd ger upphov till känsloutbrott; att vilja ha någon 
nära samt att kunna hantera och ta ansvar för sin andnöd. Det framkom 
att personer med luftvägssjukdomar uttryckte svårigheter att hantera sin 
andnöd genom att inte kunna göra vardagliga sysslor så som ta på sig 
kläder, diska och fysiska aktiviteter. Det beskrevs även problem att kunna 
uttrycka sig känslomässigt utan påverkan av andnöd och att känna en press 
att kunna ta ansvar för ens sjukdom. Det framkom att personer kände ett 
behov att ha närstående närvarande vid situationer av andnöd. Det 
identifierades olika coping strategier hos personerna, för att kunna hantera 
andnöd. Personer som lever med andnöd kan, genom att sjukvårdspersonal 
undervisas i hantering av och behandling av andnöd, få hjälp och stöd med 
att leva ett värdigare liv. 

 
 

Nyckelord: Upplevelser, Andnöd, Luftvägssjukdomar, Manifest kvalitativ 
innehållsanalys 
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Att andas är sammanbundet med livet och döden. Det är det första och det sista en 

människa gör i livet, och under en hel livstid tar vi mer än hundra miljoner andetag. Livet 

hotas när en människa inte får luft. Andningen sammanlänkas med människans känslor, 

uthållighet, energi, välbefinnande för ande, kropp och själ, vilket bidar till god hälsa. 

(Bergbom & Nilsson, 2000, s. 15-16). St-John och Paton (2003) menar att andnöd 

definieras utifrån olika kriterier, där de flesta av kriterierna utgör ett mönster av 

automatisk andningsaktivitet. Bellamy och Booker (2000) beskriver effekten av andnöd 

att inte få tillräckligt med luft i lungorna. Enligt Killian (2006) orsakas andnöd av en 

blandning av stimulus som uppstår mellan otillräcklig andningsproduktion och den 

uppnådda förskjutningen som tillkommer på grund av hyperinflation och en begränsad 

expansionsvolym. Akut andningsbrist genererar ett obehagligt behov att andas, där 

andnöd är en välbekant känsla för dem som någonsin försökt hålla andan (Banzett, 1990; 

Gandevia, 1993).  

 

Ungefär en miljon svenskar lider av astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

Förutom att livskvaliteten försämras orsakar de här två sjukdomarna tillsammans cirka 

2300 dödsfall per år (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2000). 

År 1998 var astma är den mest vanliga kroniska sjukdomen bland barn och förekomsten 

av astma ökade världen över (International Study of Asthma and Allergy in Childhood, 

1998). Statistiska Centralbyrån ([SCB], 2006) visar i en undersökning att mellan 2004-

2005 hade 5,7% av Sveriges män (16-84år) och 9,0% av Sveriges kvinnor (16-84år) 

astma. Astma debuterar i varierande åldrar, från nyfödda barn till äldre vuxna. Astma hos 

barn är oftast atopisk, det vill säga det finns en ärftlig benägenhet att utveckla ökade 

mängder antikroppar mot vissa ämnen, men personen kan mer eller mindre bli besvärsfri 

under tonåren, för att sedan i vuxenålder insjukna. Astmadebut i vuxenålder är sällan 

atopisk och är vanligare hos kvinnor. Det mest framträdande symtomet vid ett 

astmaanfall är en känsla av försvårad andning, som sker till följd av ett ökat 

luftvägsmotstånd. Symtomet märks i första hand under utandningen, som blir förlängd, 

då andningsarbetet blir kraftigt ansträngt och ökar andningsfrekvensen. Ibland uppstår 

även ett väsande andningsljud när luften pressas genom de förträngda bronkerna och 
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bronkväggarna kommer i gungning. Astmabesvären kan antingen vara mycket akuta eller 

smygande (Socialstyrelsen, 1991, s. 18-19). Enligt en tidigare publicerad rapport SBU 

(2000) ställs diagnosen astma först och främst genom anamnesen, det vill säga 

sjukdomshistorien. En symtomdebut av astma vid 50 års ålder måste mer än astma 

misstänkas, bland annat hjärtsvikt och lungtumör som ger astmaliknande symtom (SBU, 

2000).  

 

När en människa drabbas av en kronisk sjukdom som astma kan det leda till en kris för 

personen. Personen kan uppleva en känsla av nedstämdhet (Socialstyrelsen, 1991, s. 29). 

Upplevelsen av astma är varierande från person till person. Enligt Mäkinen, Souminen 

och Lauri (2000) vet personer med astma hur de ska medicinera sig själva vid ett 

eventuellt astmaanfall. Trots allergenerna i miljön runt om personer med astma, menar 

Mäkinen et al. (2000) att personerna uppgett att det varit svårt att kunna ge upp rökning 

eller sina husdjur. De rapporterade att nästan hälften av människorna i deras studie 

fortfarande rökte eller bodde med husdjur. Närstående till personer med en kronisk 

sjukdom som astma, måste anpassa sig till oförutsägbar livsstil (Donelly, 1994), där 

närstående beskriver känslor av ångest, ledsamhet och maktlöshet (Englund, Rydström & 

Norberg, 2001). 

 

Att få KOL är starkt sammanlänkat med rökning. För en person som lever med KOL 

skapar sjukdomen ångest och försämrar livskvaliteten. Detta leder till att personen ofta 

blir socialt isolerad. Att människor som lider av KOL blir akut försämrade i sin sjukdom 

är vanligt. Detta leder till sjukhusbesök och inläggningar. När sjukdomen kommer till sitt 

slutliga skede försämras syresättningen och personen får andningssvikt, vilket leder till 

döden (SBU, 2000). Fortsättningsvis skriver SBU (2000) att KOL ökar stegvis i Sverige. 

Det beror på att rökvanorna efter andra världskriget förändrades, och även kvinnorna 

började röka. Ungefär åtta procent av Sveriges befolkning från 50 år och uppåt har KOL. 

Sjukdomen uppkommer vanligen efter att en person har rökt i en 30-50 års period. Det 

börjar som en kronisk "rökhosta" och personen upplever en ökad andfåddhet. Då har 

personen förlorat hälften av sin kapacitet att andas. Personer med KOL får ett minskat 

flöde i luftrören. Detta hinder är kroniskt, och andningsförmågan försämras gradvis. En 
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långvarig hosta med ökas slemproduktion uppkommer. Även lungblåsorna och de allra 

finaste luftrören förstörs. Behandling av KOL sker i samråd med patienten och innefattar 

bland annan rökstopp, fysisk träning, både farmakologisk och icke-farmakologisk 

behandling och psykologiskt stöd (SBU, 2000). 

 

Att vårda ett sjukt barn är arbetsamt och fyllt av ansvar. Inte bara för föräldrarna, utan 

även för syskon. Som förälder känner man sig ofta otillräcklig när behandlingen inte 

alltid ger det svar man hoppats på. Ångesten som uppkommer på grund av påfrestningen 

sjukdomen ger på familjen kan ibland leda till att familjen behöver psykologisk hjälp 

(Socialstyrelsen, 1985, s. 21). Enligt Horner (1996) upplevde mammor till barn med 

astma som att de famlade i mörkret innan diagnosen ställdes.. När diagnosen var ställd, 

och efter ett antal vakande nätter vid sina barns sida för att övervaka barnets andning 

kände en del av mammorna att de var ledsna över sitt barns sjukdom, men att de inte 

längre orkade med att handskas med sjukdomen. Mammorna upplevde sig hjälplösa, 

frustrerade och rädda över vad som skulle hända med deras barn. 

 

Människor med astma kan uppleva ett lidande på grund av sin sjukdom, eller lida på 

grund av vetskapen om att de har en sjukdom. En del av de personer som lever med 

astma kan känna att de aldrig mer kommer att uppleva hälsa på grund av att de upplever 

trötthet, orkeslöshet och hopplöshet som är så paralyserande att de vill dö (Austin, 

Patterson & Huberty, 1991; Brooks et al. 1999; Eiser 1991). Lidande uppfattas som 

någonting som uppkommer av någonting ont, det hör samman med det onda. Lidandet är 

en kamp för den drabbade. Vi människor känner rädsla, ångest och oro inför lidandet. 

Ångest kan leda till lidande. Ångest kan vara en oklar och odefinierbar känsla som till 

slut bli olidlig. När människan definierar sin ångest går personen in i lidandet. När en 

person lider handlar det för personen antingen om att kämpa eller ge upp. Att kämpa mot 

lidandet är en livskamp. I kampen mot lidandet kämpar den lidande människan även mot 

känslan av förnedring och skam. Så länge lidandet rör sig finns det hopp. Hoppet hjälper 

lidandet att ta sig mot lusten, som är motsatsen till lidandet. Hoppet ger människan en 

mening i livet och lidandet (Eriksson, 2001, s. 30-31).  
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Syfte 

Syftet med studien är att beskriva upplevelser av att leva med andnöd hos personer med 

luftvägssjukdomar. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Data till denna studie utgörs av artiklar som söktes i två bibliografiska referensdatabaser, 

Cinahl och PubMed. Då vi fick de artiklar som behövdes för studien, bestämde vi oss att 

inte använda Academic Search Elite. Vid behov användes även Luleå tekniska universitet 

biblioteks databas, Lucia, för att söka efter olika artiklar eller avhandlingar som berörde 

vårt syfte. Sökningen skedde med i förväg bestämda sökord: Asthma, Dyspnea, 

Qualitative studies, Adaptation, Psychological, Respiration disorders, Narratives, 

Experiences och Coping. Först söktes orden via MeSH-termer för att sedan sökas i 

respektive databas. Vid en första sökning gjordes en sökning på sökorden enskilt därefter 

sattes sökorden ihop med varandra i varierande ordning och former för att hitta de artiklar 

som passar in i vår studie. Då vi kombinerade sökorden på olika sätt, kunde det 

fortfarande bli en hel del träffar i databasen och för att minska antalet träffar använde vi 

oss av våra inklusionskriterier, vilka var vetenskapliga artiklar publicerade mellan 1990-

2008, skrivna på svenska eller engelska samt att artiklarna ska beskriva upplevelser av 

andnöd hos personer med astma, KOL eller lungcancer. Exklusionskriterier innefattade 

upplevelse av andnöd till följd av andra sjukdomar än tidigare nämnda. Vi sökte även på 

nya sökord som uppkom som nyckelord i sökte artiklar. En översikt på 

litteratursökningen visas i tabell 1. De siffror i fetstil under antal ref. visar antalet lästa 

abstrakt för att sedan kunna välja de artiklar som passade in på syftet. Av de abstrakten vi 

läste valdes tio artiklar ut, som verkade tillföra intressant information och som också 

svarade mot inklusionskriterierna. 
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Tabell 1.  Översikt av litteratursökning   
Syftet med sökning: upplevelser av andnöd hos personer med luftvägssjukdomar   
 
 CINAHL 2008 01 25  
Söknr *) Söktermer   Antal ref. (Valda artiklar) 

1 FT Fatigue   6658 
2 FT Chronic Illness   2019 
3 FT Asthma   9640 
4  1 AND 2 AND 3  3 (1) 
CINAHL 2008 01 25 
1 TSH Life Experience   3506 
2 TSH Dyspnea   1679 
3 TSH Asthma   10385 
4 TSH Narratives   3474 
5 TSH Qualitative Studies  31155 
6 TSH Symptoms   2161 
7  (6 OR 3) AND 4   24 (1) 
CINAHL 2008 01 25 

1 TSH Qualitative Studies  31155 
2 TSH Adaptation, Psychological  6925 
3 TSH Respiration Disorders  11702 
4 TSH Asthma   10385 
5  1 AND 2 AND 3 AND 4  0 
6  1 AND 2 AND 4  2 (1) 
CINAHL 2008 02 01  
1 FT Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2254 
2 FT Experience   47734 
3 FT Phenomenological study  911 
4  1 AND 2 AND 3  2 (1) 
CINAHL 2008 02 01 
1 FT Sensation   2524 
2 FT Pulmonary   18137 
3 FT Dyspnea   2679 
4  1 AND 2 AND 3  34 (1)  
CINAHL 2008 02 01  
1 FT Acute Dyspnea   67 
2 FT Chronic Obstructive Pulmonary Disease 2254 
3  1 AND 2   7 (2)  
PubMed 2008 02 01 
1 MS Narration 2318  
2 MS Dyspnea   10460  
3 MS Adaptation, Psychological  69866 
4  2 AND (1 OR 3)   57 (2) 
PubMed 2008 02 01 

1 MS Respiration Disorders  110773 
2 MS Dyspnea   10460 
3 MS Adaptation, Psychological  69866 
4  (1 OR 2) AND 3   137 
5 MS Qualitative Research  5173 
6 MS (1 OR 2) AND 3 AND 5  
  Med limits; 1990-2008, Engelska artiklar 5 (1) 
*MS- MeSH termer i databasen PubMed, TSH- thesarustermer i databasen CINAHL, FT- fritext sökning 
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Analys 

Då vi skrev en litteraturstudie med ett inifrånperspektiv, arbetade vi med en manifest 

kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Vi började med att läsa 

alla artiklar upprepade gånger för att kunna få ut helheten. Därefter plockade vi ut 

meningar eller fraser, så kallade textenheter, som hade relevant information utifrån 

frågeställningen. Textenheterna kodades i teman och kondenserades, det vill säga 

"förkortades", i syfte att korta ner men ändå behålla kärnan i innehållet. De kodade och 

kondenserade textenheterna grupperades i kategorier som återspeglade det centrala 

budskapet i ursprungstexten. Det är dessa kategorier som utgör det manifesta innehållet. 

Till sist formulerades kategorier, där kärnan av innehållet i ursprungstexten framgår (jfr. 

Graneheim & Lundman, 2004). När textenheterna är kondenserade och kategoriserade 

kommer indelningen av kategorierna. Kategorierna ska vara fullständiga och ömsesidigt 

uteslutande, vilket innebär att alla textenheter ska tillhöra en relevant kategori och att 

inga textenheter ska kunna hamna i mer än en kategori. Kategorierna kan även behöva 

delas in i subkategorier, det vill säga om det upptäcks att det finns ett hierarkiskt 

förhållande mellan kategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). Sammanlagt 

analyserades tio kvalitativa artiklar som stäcker sig ifrån 1990 och framåt (Se tabell 2) 

och alla artiklarna granskades och bedömdes utifrån en omarbetat och förenklad version 

av Willman och Stoltz (2006) granskningsformulär. Sammanfattning av artiklarna är efter 

en tabell i Willman och Stoltz (2006).  

 

Tabell 2. Översikt av kvalitetsgranskning av artiklar (n=10) 
Författare, Titel Syfte Metod/ Deltagare Resultat Kvalitet 
år, land   Analys (bortfall)   typ 
Barnett, Chronic Att undersöka Fenomenologiska n=16 (6) Patienterna Hög 
2005, obstructive upplevelsen intervjuer/  upplevde att andnöd 
England pulmonary av att leva med Innehållsanalys  var det mest  
 disease: a KOL genom att Dinkelmanns metod problemfulla 
 phenomeno- utreda det   Symtomet vid KOL, 
 logical study subjektiva   vilket ledde till ångest, 
 of patients' fenomenen    panik och rädsla.  
 experiences som beskrivs av    Patienterna förlorade 
                                                patienten.   då sina sociala  
     aktiviteter. 
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Tabell 2 forts. Översikt av kvalitetsgranskning av artiklar (n=10) 
Författare, Titel Syfte Metod/ Deltagare Resultat Kvalitet 
år, land   Analys (bortfall)   typ 
Booth et Breathless- Att undersöka Semi- n=38 (18) Patienter och  Hög 
al., 2003, ness in  och dokumen- strukturerade  vårdare kunde 
England cancer and tera effekterna intervjuer/  känna sig isolerade 
 Chronic obst- av andnöd i  analyserades genom och behöver stöd 
 ructive pul- vardagen hos QSR NUDIST 4.0.  utanför arbets- 
 monary  patienter med   timmarna. Flera 
 disease: lung cancer   kliniker måste 
 Using a och KOL och   få information i  
 qualitative deras vårdare.   hantering av kronisk 
 approach to    andnöd. 
 describe the    
 experience of   
 patients and   
 carers   
 
Carrieri The Sensation Att beskriva Öppna djup- n=39 (0) Barn upplever Medel 
et al., 1991, of Pulmonary känslan av intervjuer./  symtom av  
USA Dyspnea in andnöd hos Kvalitativ analys-  andnöd med mer 
 School-Age skolbarn och metod.   eller mindre  
 Children att identifiera    intensitet, med 
  strategier som    extra eller olika 
  barn använder    känslor och har 
  för att hantera    annorlunda 
  andnöd.     coping strategier 
     
    
Hill Bailey, The Dyspnea- Att upptäcka Öppna djup- n=35 (1) Patienterna Hög 
2004, Anxiety- den affektiva intervjuer/En  var emotionellt  
Canada Dyspnea  komponenten narrativ analys  sårbara på grund av 
 Cycle-COPD av andnöd/ användes.  sin andnöd. Att ha  
 Patients ångest beskrivet   begränsad rörelse- 
 Stories of av patienter   Förmåga  på grund 
 Breathless-. med KOL   av andnöd var emotionellt 
 Ness. “It´s under ett akut   jobbigt. 
 scary/When Insjuknande. 
 you can t́ 
 breathe” 
 
Heinzer Acute  Att beskriva Semi-  n=41 (0) Upplevelsen av Hög 
et al., 2003, Dyspnea as  upplevelsen  strukturerade  andnöd  
 Perceived by av andnöd hos intervjuer/  identifierades 
 Patients with patienter på Innehålls-  med hjälp av 
 Chronic sjukhus med analys   deltagarnas respons, 
 Obstructive KOL som    anteckningar från 
 Pulmonary upplevde akuta    deltagarnas 
 Disease episoder av    upplevelser av 
  andnöd under    sjuksköterskans 
  sjukhusvistelsen. .                      effektiva handlingar. 
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Tabell 2 forts. Översikt av kvalitetsgranskning av artiklar (n=10) 
Författare, Titel Syfte Metod/ Deltagare Resultat Kvalitet 
år, land   Analys (bortfall)   typ 
Nicholls, The Att undersöka Livs- n=10 (0) Patienterna Hög 
2003, experience den subjektiva berättande  berättade om  
Nya  of chronic upplevelsen av intervjuer/  upplevelser av 
Zeeland  breathless- att leva med Innehålls-  andnöd, strategier, 
 ness kronisk andnöd. analys Colaizzi’s  upplevelsen av 
   metod  vården, död och 
     religion och  
     mobilisering. 
    
 
O’Driscoll The experience Hur patienter Anteckningar n=52(0) Flertalet Medel 
et al., 1999, of breathless- beskriver deras från *SSK  restriktioner av 
England ness in lung andnöd och  bedömnings  aktiviteter, känslor 
 cancer dess påverkan samtal/  och funktion 
  på deras liv. Innehållsanalys  rapporterades 
     som ett resultat av 
     andnöd. 
      
    
Scherman Refusing to Att få en Fördjupnings- n=30 (1) Med tiden  Hög 
et al., 2002, be ill: a djupare intervjuer/  distanserade 
Sverige longitudinal förståelse för Fenomenologisk  patienterna sig 
 study of  patienters analysmetod  själva från 
 patients’ upplevelse av   det mediciska 
 experience deras sjukdom   perspektivet och 
 of asthma/    Hittade ett eget sätt 
 allergy   att tänka och agera 
     i relation till deras 
     dåliga hälsa 
 
Small & Fatigue in Att beskriva Semi-  n=36 (0) Två typer av Hög 
Lamb, 1999, chronic ill- och jämföra strukturerade  coping strategier 
Canada ness: the trötthets  intervjuer/  som deltagarna 
 experience of upplevelser Innehållsanalys  använder sig av 
 individuals hos personer    för att klara sin  
 with chronic med KOL    situation 
 obstructive och med     identifierades. 
 pulmonary astma.    
 disease and     
 with asthma    
 
*Sjuksköterskors 
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Tabell 2 forts. Översikt av kvalitetsgranskning av artiklar (n=10) 
Författare, Titel Syfte Metod/ Deltagare Resultat Kvalitet 
år, land   Analys (bortfall)   typ 
Yoos, H & Illness Narra- Att förstå Intervjuer/ n=28 (0) Astma hade en Medel 
McMullen, tives of Child- upplevelsen Innehållsanalys  djupgående 
1996, USA ren With  av astma hos McCracken, Miller  påverkan på barnen 
 Asthma barn Crabtrees metod.  i studien.  
   
 
 
 

Resultat 

Analysen resulterade i fem kategorier som presenteras i tabell 3. Kategorierna presenteras 

med brödtext som sammanfattande beskriver innehållet i kategorin. Innehållet i kategorin 

illustreras och valideras med citat på originalspråk. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier n=5 

Kategorier 

1. Att vara begränsad  

2. Att döden blir ett faktum 

3. Att andnöd ger upphov till känsloutbrott 

4. Att vilja ha någon nära 

5. Att kunna hantera och ta ansvar för sin andnöd 

 

Att vara begränsad 

Begränsningar på grund av andnöd fyllde alla aspekter i det vardagliga livet, enligt 

O'Driscoll, Corner och Bailey (1999), och kunde grupperas in i fyra områden: underhåll 

av huset; utanför huset; restriktioner av det personliga livet och en själv; och bristande 

sociala aktiviteterna. Andnöd tillsammans med trötthet och brist på energi förhindrade 

deltagande i utflykter, engagemang i aktiviteter i huset eller trädgården och lämnade 

deltagare beroende av deras partner eller vårdare (O'Driscoll et al., 1999). 

 

… can't manage very well or at all, can't manage the housework or 

cooking, walking the hills, can't dance anymore, get out of breath, can't 

manage the hill with the wind against me, older people were passing me 



 11

by, can't do a lot of things used to, lives with her husband who now does 

anything for her… (O'Driscoll et al., 1999, s.41) 

 

Vid förvärrande av sjukdomen, beskrev deltagare i en studie av Barnett (2005) att 

anfallen av andnöd allt mer påverkade möjligheterna till dagliga aktiviteterna så som 

tvätt, disk, klä på sig eftersom även minimal ansträngning försvårade aktivitetsutförandet. 

Deltagare i studien menade också att andnöd rapporterades som det värsta symtomet, och 

att många av dem begränsade sin fysiska aktivitet för att undvika att få andnöd medan en 

del omedvetet reducerade aktiviteter som involverade ansträngning, vilket gav sämre 

kondition och försvagning av skelettmuskler och arbetsoförmåga (Barnett, 2005). 

 

I'd like to go for walks but I can't. I just get too breathless. When I sit in a 

chair I'm fine. In the last six months I've only been out once. (Barnett, 

2005, s. 809) 

 

I studien av Booth, Silvester och Todd (2003) rapporterades det att deltagare var 

funktionshindrade och att de blev allt mer beroende på grund av andnöden. Deltagare 

beskrev att de blev begränsade i sin förmåga att röra sig i hemmet, att ta hand om sig 

själv, att fortsätta upprätthålla ett socialt liv och att klara av vanliga hushållsplikter. En 

manlig deltagare beskrev: 

 

It's the silly things… not being able to carry the shopping… I was brought 

up in the Victorian school… the man always carries the bags… (Booth el 

al., 2003, s. 340) 

 

Att döden blir ett faktum  

I flera studier beskrev deltagare med andnöd en rädsla för att dö (Barnett, 2005; Booth, 

2003; Nicholls, 2003; Heinzer, 2003; Hill Bailey, 2004; O'Driscoll, 1999; Yoos, 1996). 

Barnett (2005) fann att deltagare som upplevde sig dålig flera dagar i rad, hade tankar av 

att vilja avsluta sitt liv och kampen att andas. I Heinzer, Bish och Detwiler (2003) 
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beskrev en manlig deltagare att han var rädd och skrämd att inte vakna upp igen och att 

den känslan beskrevs som att åka genom ett sjunkande hål och förlora förståndet. 

 

…and felt "like I was going into a sinkhole, I was going out of my mind." 

(Heinzer et al., 2003, s. 96) 

 

I studien av Booth et al. (2003) rapporterades att begränsningar på grund av frustration 

ledde till depression och att den ökande andnöden var ett skäl att ge upp, att inte vilja 

fortsätta leva om andnöden förvärras. Förekomsten av dödstankar hos barn med astma 

var alarmerande höga, enligt Yoos och McMullen (1996). Unga deltagare beskrev att om 

de glömde inhalatorn trodde de att de skulle dö samt att de var rädda att de ska dö någon 

dag på grund av brist på luft. 

 

I don't know what's going to happen and sometimes I think I am just going 

to stop breathing and die or something. (Yoos & McMullen, 1996, s. 287) 

 

Alla deltagare i Nicholls (2003) upplevde att de var tvungna att försona sig med sin egen 

död och upplevde att andnöd skulle föra dem till döden. Sjukhus kunde vara en 

tillflyktsort där deltagare upplevde en lättnad när de kunde lämna över sin egenvårdnad 

till andra, men sjukhuset kunde även vara en skrämmande indikation på sjukdomens 

allvar. 

 

I feel that someday, when we're not here anymore, we will understand all that's 

happened. (Nicholls, 2003, s.132) 

 

Rädsla för att dö var återkommande hos en av deltagarna i studien av O'Driscoll et al. 

(1999), som beskrev att det var en extrem känsla, att inte kunna andas och att tro att hon 

ska dö samtidigt som hon såg en kista bredvid sig och gick i en tunnel. Deltagaren 

fortsatte beskriva att hon hade tänkt på självmord och avundades döden.  
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It's like a terrible feeling of panic like you won't get another breath and 

she feels scared and frightened and she will suddenly stop breathing and 

she will die. (O'Driscoll et al., 1999, s. 39) 

 

Det framkom även i flera studier att deltagare upplevde en känsla av att kvävas vid ett 

anfall av andnöd (Barnett, 2005; Booth, 2003; Nicholls, 2003; O'Driscoll, 1999). Andnöd 

liknades vid olika saker och metaforer för att deltagare skulle kunna beskriva känslan av 

att kvävas. Några använde beskrivningen "ett stålband runt bröstet" (O'Driscoll et al., 

1999, s. 39) eller "som att drunkna" (Heinzer et al., 2003, s. 96). En deltagare i Nicholls 

studie (2003) beskrev andnöd som att det inte går att andas, en känsla av att kvävas och 

att inte ha tillräckligt med luft i kroppen. 

 

Att andnöd ger upphov till känsloutbrott  

Att andnöd påverkas av och leder till känslomässiga uttryck beskrevs i flera studier 

(Barnett, 2005; Booth, 2003; Carrieri, 1991; Hill Bailey, 2004; Nicholls, 2003;  

O'Driscoll, 1999; Small, 1999; Yoos, 1996). Barnett (2005) beskrev att deltagare 

upplevde frustration och depression till följd av andnöd och att det påverkade deras 

förmåga att göra enkla uppgifter och att vara aktiv. Detta ledde vidare till att deltagare i 

studien upplevde perioder av irritabilitet och frustration. I Booth et al. (2003) beskrev 

deltagarna att blev överväldigade av rädsla under episoder av andnöd. 

 

You don't think it's going to improve… the worst time… it woke me. And it 

was terrifying. (Booth et al., 2003, s. 339) 

 

Flertalet känslor, rapporterades i Carrieri, Kieckhefer, Janson-Bjerklie och Souza (1991), 

så som upphetsning, ilska, ångest och gråt eller skratt och dessa gav utbrott av andnöd. 

Minderåriga deltagare beskrev också sorgsna och dystra stämningar som att känna sig 

trötta, suddiga, mörka, ledsna, irriterade och/eller olyckliga. Hill Bailey (2004) beskrev 

att en deltagare upplevde att känslomässig sårbarhet ökade vid andnöd. Deltagaren 

fortsätter att beskriva att upplevelser och förväntningar begränsades på grund av 
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andnöden och att det var emotionellt svårt, att det var "för svårt", "för mycket" och 

"väldigt skrämmande." (Hill Bailey, 2004) 

 

I was scared. So vulnerable, so alone, everybody’s eyes on you, 

consciously breathing. (Nicholls, 2003, s. 128) 

 

Enligt Nicholls (2003) var upplevelsen av andnöd plötslig och överraskande, ofta 

framkallad av fysisk ansträngning, och efter den första överraskande upplevelsen verkade 

det förebåda för mer regelbundna episoder av andnöd. En deltagare i studien beskrev hur 

konstigt det var att må bra och sedan plötsligt må dåligt, hur detta retade henne, att detta 

fick henne att känna sig ensam, frustrerad, bitter, arg, rädd och blyg (Nicholls, 2003). 

 

… that it is a frightened feeling where you don’t think you’ll get another 

breath and because it is accompanied by fear and panic and feeling tight, 

you can actually feel that tightening feeling of fear in you chest and 

mind… (O’Dricsoll et al., 1999, s. 39) 

 

Deltagare i studien av Small och Lamb (1999) identifierade en oförmåga att uppnå 

tillräckligt med syre på grund av deras lungfunktion. En kvinnlig deltagare beskrev att 

hennes andning kändes som att försöka dra efter andan genom en kudde eller liknande, 

och att det var fysiskt ansträngande. Small och Lamb (1999) fann även att astma gav 

rädsla och ångest för deltagare när de fick kämpa med sin andning. 

 

That is the most frightening, you know, when you can’t get you breath; 

that you are fighting for it. (Small & Lamb, 1999, s. 473) 

 

 

Att vilja ha någon nära 

I denna kategori, framkom behov av närhet till andra när det var svårt att andas (Barnett, 

2005; Booth, 2003; Heinzer, 2003). Heinzer et al. (2003) beskrev att några deltagare ville 

att en sjuksköterska skulle finnas nära för att de skulle kunna känna trygghet och lugn. De 
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berättade också att de ville ha någon att hålla fast vid, att någon finns nära och att de 

kunde känna trygghet från den personen. Närvaro och närhet till anhöriga beskrev 

deltagare som viktigt vid situationer av andnöd. Genom att familjen stannade och fanns 

nära bidrog detta till att deltagare kände tröst och stöd. Heinzer et al. (2003) och Barnett 

(2005) poängterar betydelsen av att ha någon nära i situationer med andnöd, bland annat 

genom ett behov av närhet i form av kroppslig kontakt och beröring, för att kunna känna 

kontroll och lugn. 

 

You feel as if you are on your last breath. It’s very frightening. When this 

happens I need someone to hold my hand and talk to me, that gives me 

comfort. Gives me some sort of control. (Barnett, 2005, s. 810) 

 

 I Heinzer et al. (2003) beskrev deltagare vikten av att ha någon med sig för att förutse 

deras behov och att hjälpa dem vid aktiviteter. Responsen av sjuksköterskans stöd 

inkluderade ”sjuksköterskan andades med mig,” ” sjuksköterskan ställde inte för många 

frågor,” och ”sjuksköterskan tog sig tid att ta reda på vad jag behövde.” (Heinzer et al., 

2003). Deltagare i Nicholls’ studie (2003) var beroende av effektiva sjukvårdare, bra 

sjukhus och snabba svar på deras behov. Vidare beskrev Nicholls (2003) att när 

sjukvårdspersonal tog tid att förstå komplexiteten av patienters oro, och deras insats att ta 

hand om deras sjukdom, sågs de som mycket mer effektiva vårdare, vilket gjorde att 

deltagare kände att de hade sjukvårdspersonal som brydde sig om dem och deras andnöd. 

 

It makes you much more relaxed, and we don’t feel so intimidated. 

(Nicholls, 2003, s. 131) 

 

Barnett (2005), Booth et al. (2003) och Heinzer et al. (2003) rapporterade att deltagare 

tyckte att det var viktigt att sjukvårdpersonal lyssnade på dem och såg dem som personer. 

Booth et al. (2003) fann att deltagare värderade stödet de fick av sjuksköterskan, hur 

viktigt det var att någon lyssnade, gav råd om deras andnöd och att det fanns någon som 

brydde sig vad som än hände. Booth et al. (2003) och Barnett (2005) beskrev hur viktigt 

det var för deltagare att samtala med någon för att bevara sitt lugn och känna trygghet. 
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Att kunna hantera och ta ansvar för sin andnöd 

I flera studier (Barnett, 2005; Hill Bailey, 2004; Booth, 2003; Nicholls, 2003; Scherman, 

2002; Small & Lamb, 1999) framkom deltagares vilja att kunna ta ansvar för, att hantera 

och sätta ord på andnöden. Scherman, Dahlgren och Löwhagen (2002) beskrev en 

deltagares erfarenhet av sin andnöd som att om deltagaren visste att han blev upprörd så 

slutade han att andas. I Nicholls studie (2003) beskrevs en medvetenhet av andnöden, hur 

andnöd gav deltagare skuldkänslor, att de var för självcentrerade och att de beskrev även 

ett ansvar att motstå att bli beroende och att själva kunna ta hand om sin sjukdom. 

Deltagare i studien (Nicholls, 2003) kände också ett outtalat krav att klara sig själv och 

att kunna ta ansvar för sin egen hälsa. 

 

I’ve got to make the best use I can of my remaining years and try and plot 

out a programme each day that means I can get by. (Nicholls, 2003, s. 

129) 

 

Deltagare i flera studier beskrev olika coping strategier de använde för att kunna klara av 

andnöden (Booth, 2003; Scherman, 2002; Small & Lamb, 1999). I Booth et al. (2003) 

menade deltagare att det enda som behövs är att försöka bli lugn, att slappna av och andas 

lugnare och genom det få kontroll över andnöden. Enligt Scherman et al. (2002) försökte 

deltagare att göra något annat när ett anfall av andnöd uppkom. Att tänka på något annat 

än att andningen blivit sämre och om tankarna försvann blev andningen nästan normal 

igen. Att lyssna på musik för att kunna slappna av vid ett anfall var ett annat sätt att 

hantera sin andnöd (Small & Lamb, 1999). Deltagare menade att musiken hjälper till att 

ta bort tankarna av tröttheten och svårigheten i andningen och även alla oroligheter med 

det. 

 

When I feel I’m getting an attack then I make myself do something quite 

different, so I dismiss from my thoughts that I’m starting to breathe a bit 

badly. If I can get those thoughts away then I’ll be quite normal again. 

(Scherman et al., 2002, s. 301) 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av andnöd hos personer som lever 

med luftvägssjukdomar. I denna litteraturstudie framkom att deltagare med andnöd kände 

svårigheter med att hantera sin andnöd på grund av de restriktioner som andnöden 

framkallade i det dagliga livet. Deltagare hade svårt för att sköta dagliga sysslor, såsom 

att ta på sig kläder, tvätta, diska och laga mat. Deltagare upplevde även problem med att 

uttrycka sig känslomässigt utan påverkan av andnöd. Deltagare beskrev vidare att de 

kände en press över att ta ansvar för sin sjukdom. Deltagare kände att de ville ha någon 

närstående vid sin sida under andnöd. Deltagare utvecklade olika coping strategier för att 

kunna hantera sin andnöd.  

 

Resultatet visade att deltagare upplevde sig begränsade på grund av andnöd och att flera 

aspekter av det vardagliga livet påverkades. Andnöd tillsammans med trötthet och brist 

på energi medförde att deltagare inte kunde delta i utflykter, ta del av aktiviteter i huset 

och i trädgården. Detta kan jämföras med West och Popkes-Vawter (1994) där deltagare 

upplevde att de kände att de hade brist på energi, och kände en oerhörd trötthet på grund 

av sin andnöd. Detta ledde till att livet begränsades, och att deltagare inte kunde delta i 

olika aktiviter. Deltagare var begränsade till att ta hand om sig själv, och begränsade 

medvetet och omedvetet aktiviteter som framkallade fysisk ansträngning och kunde 

orsaka andnöd. Agle och Baum (1977) beskriver att ångest och rädsla för att få andnöd 

medverkade till att deltagare undvek fysiska aktiviteter, även de aktiviteter som gav 

måttlig andnöd. Lomborg, Bjorn, Dahl och Kirkevold (2004) menar att deltagare som 

levde med KOL försökte i så stor mån som möjligt undvika situationer som kunde orsaka 

andnöd på grund av rädslan över att då mista kontrollen. West och Pompkess-Vawter 

(1994) menar att sjuksköterskan kan för att stödja patienten i det vardagliga livet utveckla 

omvårdnadsinterventioner, som att till exempel berätta för patienten att trötthet och stress 

blandat med emotionella yttringar kan leda till andnöd, och därmed ge personen med 

andnöd instruktioner så att denna i möjligaste mån kan undvika detta. Instruktionerna ska 

anpassas till personens livsstil. Med anpassning till patientens livsstil menar vi att en 

kvinna på toppen av sin karriär kanske inte kan ligga hemma och ta det lugnt hela tiden, 
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utan blir ibland utsatt för situationer som kan leda till trötthet, stress och emotionella 

yttringar, men att sjuksköterskan då kan hjälpa kvinnan att identifiera de tillfällen hon 

börjar känna av andnöd, och att kvinnan då tar det lugnt. West och Pompkess-Vawter 

(1994) menar att sjuksköterskan på så sätt kan hjälpa personer som lever med andnöd i 

varje enskilds persons dagliga liv, så att begränsningarna som andnöden medför 

reduceras i så stor utsträckning det är möjligt.  

 

Resultatet beskrev vidare att deltagare var rädda för att dö på grund av sin andnöd. 

Deltagare som hade upplevt flera dåliga dagar på rad beskrev att de funderade på att 

avsluta sina liv. Om andnöden skulle förvärras ville deltagare ej fortsätta leva. 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de tre komponenterna i begreppet 

KASAM, vilket står för känslan av sammanhang. Om en person har ett starkt KASAM 

kan hälsa trots sjukdom upplevas. Död, krig och misslyckanden kan förekomma i en 

sådan persons liv, men personen förmår att göra det begripbart, hanterbart och 

meningsfullt. Det innebär att om någon olycklig upplevelse drabbar personen så 

konfronteras denna med utmaningen, inriktad på att söka en mening med vad som hänt, 

och personen gör allt denna förmår för att komma igenom den olyckliga upplevelsen med 

värdigheten i behåll (Antonovsky, 2003). I Landmark och Wahl (2002) beskriver kvinnor 

med nyligen diagnostiserad bröstcancer sina tankar och känslor. Rädslan för att dö fanns 

ständigt i deras tankar. De använde styrka de inte visste att de hade inom sig, för att 

kämpa för sina liv. Deltagare beskrev att de var tvungna att inse sin sjukdom. Viljan att 

leva var relaterad till upplevelser inom den kommande framtiden, vilken de inte ville 

missa på grund av en eventuell död. Kvinnorna i Landmark och Wahl (2002) upplevde att 

de stod med en fot i graven, och en på kanten. De kände sig som att de var ensamma i sin 

sjukdom och var tvungna att gå igenom hela processen själv utan stöd, och de var under 

en ständig psykisk och fysisk press. De förde en ständig kamp mot döden. Trots detta 

upplevde de att livet var värt att kämpa för. Vi upplever det som att deltagare i studien 

Landmark och Wahl (2002) har ett starkt KASAM, medan deltagare i denna 

litteraturstudie har ett svagare KASAM, därför anser vi att det är viktigt att 

sjuksköterskan hjälper människor till ett starkt KASAM. Sjuksköterskan ska finnas till 

hands för patienten och hjälpa denna att finna hälsa trots sjukdom. En viktig del i detta 
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anser vi är att som sjuksköterska ta sig tid och sitta ner och lyssna på vad patienten har att 

säga.  

 

Deltagare i denna studie beskrev att andnöden framkallade känsloutbrott, som till 

exempel rädsla och oro. Deltagare upplevde sig frustrerade och irriterade till följ av 

andnöd, och under andnöd ökade den känslomässiga sårbarheten. Vi anser att det som 

sjuksköterska är viktigt att identifiera känslor som personer med olika sjukdomar 

upplever på grund av att sjuksköterskan på så sätt kan upptäcka eller undvika eventuella 

depressioner som kan framkallas av dessa olika känslor. I studien av Nicolson och 

Anderson (2000) upplever deltagare att de känner panik och rädsla över andnöd. De hade 

en försämrad självkänsla och hade förlorat kontrollen av sin fysiska hälsa. Deltagare 

upplevde även att de var rädda för att skämma ut sig offentligt inför andra människor vid 

andnöd.  Deltagare i denna litteraturstudie beskriver andnöd som emotionellt svårt. 

Upplevelsen av andnöd var plötslig och överraskande, ofta framkallad av fysisk 

ansträngning. Deltagare beskrev att rädsla och ångest var känslor som uppkom av 

kampen för att kunna andas. Barn beskrev att de kände sig sorgsna, trötta, suddiga, 

mörka, ledsna, irriterade och/eller olyckliga. Detta kan jämföras med Landmark och 

Wahl (2002) där kvinnor med bröstcancer under sin cellgiftsbehandling kände sig 

deprimerade, ruttna, utslagna och usla, i kampen mot bröstcancern. Brownson, Lovegreen 

och Fisher (2006) beskrev att barn och ungdomar med diabetes upplevde ångest över sin 

sjukdom och en rädsla över att behandlingen kan ha misslyckats, och hur sjukdomen 

påverkat dem.  

 

Resultatet visade att behov av närhet till närstående och sjukvårdspersonal var en viktig 

del vid situationer av andnöd hos personer med luftvägssjukdomar. Genom stöd från 

familj och sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal fann de tröst och hjälp. I 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete ingår, vid akuta andningsproblem som andnöd, att 

kunna minska patientens ångest och bidra till att patienten kan spara på krafterna. 

Omvårdnaden inriktas i högsta grad på att förbättra möjligheterna för syrgasutbyte i 

lungorna genom att hjälpa patienten att utnyttja lungkapaciteten på bästa sätt, till exempel 

att ge patienter extra syrgas eller att hjälpa patienten andas med inandningsmusklerna 
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(halsmuskeln m. sternocleidomastoideus, främre revbenshöjaren m. scalenus anterior och 

kappmuskeln m. trapezius) för att öka tidalvolymen, det vill säga att få tillräckligt med 

luft i lungorna (Almås, Rønningen & Wilberg, 2002). Resultatet i denna studie beskrev 

att vissa deltagare kände att närhet och beröring i form av kroppskontakt var avgörande 

för att kunna återfå kontroll av anfallet. Routasalo och Isola (1996) menar att beröring är 

en viktig del för sjuka människor då det ger psykologiskt stöd som i sin tur kan vara 

underlättande i olika förhållanden. Beröring mellan sjuksköterska och patient kan både 

hjälpa patienten att känna sig trygg och lugn men även förlänga interaktionen med 

sjuksköterskan och öka patientens verbala kommunikation och hjälpa denne att hantera 

sin andnöd (Routasalo & Isola, 1996). Enligt Borch och Hillervik (2005) är upplevelsen 

av beröring individuell och vårdsituationen är ofta komplex. Beröring i 

omvårdnadsarbete är en förutsättning för att sjukvårdspersonal ska kunna hjälpa 

patienter. Routasalo och Isola (1996) menar att hur mycket beröring en patient får är 

beroende på hur relationen är mellan patienten och sjuksköterskan. Vidare beskrevs 

sjuksköterskans beröring som varm, försiktig och tröstande, ett sätt att uttrycka 

tillgivenhet, omsorg och lyssnande till patienten. Att ha sina närstående nära sig är för 

den sjuke ett stöd. Närstående känner patienten och kan hjälpa till att ta upp svåra frågor, 

till exempel angående behandling (Bjälke & Arman, 2006). Om sjukvårdspersonal finns 

till hands och tar sig tid att ge tröst och stöd och visar empati, skapas en atmosfär av 

medmänsklighet och trygghet runt patienterna (Lundmark, 2005). 

 

I denna studie framkom även deltagares vilja att ta ansvar för, kontrollera och sätta ord på 

sin andnöd. Deltagare beskrev att de fick skuldkänslor och var för självcentrerade på 

grund av andnöden. De kände ett ansvar att inte bli beroende av någon annan människa, 

utan ville istället ta hand om sig själv och sin egen sjukdom. Deltagare använde sig av 

olika coping strategier för att klara av sin andnöd, till exempel att lugna ner sig, andas 

lugnare och slappna av. Pagels (2004) beskriver att engagemang i egenvård ger mer 

kunskap åt patienten, och medför att patienten på så sätt kan ta kontrollen över sin 

situation, och till vis del sin sjukdom. Att patienten tar ansvar för sin egen behandling kan 

ge ett bra vårdresultat på grund av att det är patienten själv som står för det fortlöpande 

sammanhanget i vård och behandling. Vardagslivet anpassas efter patientens sjukdom 
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och egenvård. Anpassningsprocessen består av patientens sjukdomsinsikt, att acceptera 

sin situation och att lära sig leva med sin sjukdom. Enligt Bjälke och Arman (2006) har 

den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan ett helhetsansvar för patienten under hela 

vårdtiden, och ska enligt Pagels (2004) vägleda, hjälpa och stödja patienten i dennes 

anpassningsprocess.  

 

Metoddiskussion 

Valet av datamaterial till denna litteraturstudie har tagits ifrån de vetenskapliga 

databaserna PubMed och Cinahl, som enligt Polit och Beck (2004) är användbara vid 

studier i omvårdnad. Författarna har efter förbestämda sökord, gjort sökningar och läst de 

abstrakt som verkat intressanta och utifrån det tagit fram tio artiklar som tillfört de 

material som behövdes för att svara på syftet, upplevelser av att leva med andnöd. En av 

de analyserade artiklarna kan ses som andra hands upplevelser då materialet kommer från 

sjuksköterskors anteckningar. Denna artikel anses ändå tillföra de upplevelser vi ville ha 

eftersom anteckningarna byggde på samtal mellan sjuksköterskor och deras patienter. 

Därför anses artikeln kunna ge första handsperspektivet. 

 

I denna litteraturstudie har författarna använt sig av en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Författarna har analyserat 

tio internationellt publicerade vetenskapliga artiklar. Då syftet med studien var ett 

inifrånperspektiv användes den manifesta kvalitativa innehållsanalysen systematiskt 

vilket passade till studien. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det av stor vikt att i 

förväg bestämma vilken analysmetod som ska användas, manifest eller latent. Där 

antingen det manifesta innehållet framgår, det vill säga det som direkt uttrycks i texten, 

eller det latenta innehållet, vilket innebär att forskaren gör en tolkning av texten. Vidare 

menar Graneheim och Lundman (2004) att det alltid blir någon form av tolkning men att 

tolkningen kan vara mer eller mindre djup. Författarna har följt den manifesta 

analysmetoden och försökt vara så textnära som möjligt och utgå ifrån det som uttrycktes 

i texterna. 
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Genom hela studien har det varit två författare som studerat och diskuterat arbetet med 

varandra, vilket minskar risken för feltolkningar och ökar tillförlitligheten. Författarna 

har även haft en handledare som har granskat studien under arbetets gång. Dessutom har 

författarna deltagit i tre seminarier, där andra forskare diskuterat arbetet och gett 

synpunkter på analys, resultat och diskussion. Detta har utvecklat arbetet på så sätt att 

författarna har kunnat se på arbetet genom olika perspektiv och utveckla arbetet efter det. 

 

Tillförlitligheten i studien har förstärkts genom att författarna så detaljerat som möjligt 

beskrivit hur studien genomförts. För att öka trovärdigheten i studien har författarna bett 

några utomstående kollegor att läsa materialet och ge kommentarer. Detta i enlighet med 

Burnard (1991). Vidare har citat används i resultatdelen vilket stärker studiens 

trovärdighet ytterligare. Då litteratursökningen och analysmetoden är tydligt beskriven 

och visas i tabeller ökar överförbarheten. Författarna anser att det finns en svaghet i 

studien, vilket är att analysmaterialet är på engelska och översatt på svenska av 

författarna själva. Trots noggranna översättningar kan information ha förlorats. 

 

Artiklarna som ingick i analysen granskades kritiskt utifrån en omarbetad och förenklad 

version av Willman och Stoltz (2002) bedömningsprotokoll för kvalitativa studier. 

Granskningen gjorde författarna var för sig för att sedan diskutera kvalitén tillsammans 

och komma överrens om den slutgiltiga kvaliteten på artiklarna. Genom att författarna i 

denna studie har valt att använda sig av artiklar med medel och hög kvalité ökar de 

trovärdigheten i studiens resultat.  

 

Slutsatser 

Resultatet i litteraturstudien belyser personers upplevelser av andnöd. Det som 

framkommer är att personer med luftvägssjukdomar uttryckte svårigheter att hantera sin 

andnöd genom att inte kunna göra vardagliga sysslor. Det beskrevs även svårigheter att 

ibland kunna uttrycka sig känslomässigt utan påverkan av andnöd och att känna en press 

att kunna ta ansvar för ens sjukdom. Resultatet visar vidare att personer uttrycker ett 

behov att ha närstående närvarande vid situationer av andnöd och att detta skänkte dem 

trygghet och lugn och gav dem stöd. Det identifierades även olika coping strategier för att 
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kunna hantera andnöd, bland annat att sätta tankarna på annat än andnöd eller att lyssna 

på musik för att lugna ner sig. I resultatet framkom även att personer upplever att andnöd 

ger tankar och känslor om döden. Dessa upplevelser var ständigt närvarande och döden 

beskrevs som en utväg från ett lidande. 

 

Betydelsen för omvårdnad 

För att möta patientens upplevelser behöver sjuksköterskan ge patienten stöd att klara av 

sin egenvård genom att tillsammans med patienten utföra de aktiviteter som känns svåra 

och ta den tid som behövs för att patienten ska känna att det går att komma över 

begränsningarna. Upphov till känsloutbrott hos patienter är viktigt att identifiera som 

sjuksköterska, för att kunna upptäcka och förebygga till exempel en depression. Det är då 

av stor vikt att vara uppmärksam på om patienten har behov av att samtala med någon 

eller eventuellt behöver medicinering. Resultatet visade vidare att personer med andnöd 

är i behov av stöd från både sjukvårspersonal och närstående för att orka med sin 

situation. Det är därför viktigt att tillgodose behovet av närhet och beröring som 

omvårdnadsarbetet ger, eftersom det är en avgörande faktor för att personer med andnöd 

ska kunna återfå kontrollen av sin andning under ett anfall. Personernas ständigt 

närvarande tankar om döden är också en viktig uppgift för sjuksköterskan att arbeta med 

och detta kan ske genom att sjuksköterskan, tillsammans med en präst eller kurator, 

samtalar med patienten. Detta för att patienten ska kunna bearbeta sina tankar och 

upplevelser för att komma vidare. 

 

Vi anser att denna studie kan ge sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal kunskap om 

hur personer med luftvägssjukdomar upplever sin andnöd och hur den påverkar deras liv. 

Kunskap om hantering och behandling av andnöd kan göra att sjuksköterskor och annan 

sjukvårdspersonal kan hjälpa de personer som lever med andnöd att leva ett värdigare liv.  
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