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Abstrakt 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en progredierande, irreversibel inflam-
matorisk sjukdom i luftvägarna, som försvårar andningen. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att leva med kronisk obstruk-
tiv lungsjukdom (=KOL). Studien baserades på elva vetenskapliga artiklar 
som analyserats enligt kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fem 
slutkategorier: Att inte få luft är skrämmande och leder till dödsångest; att 
vara trött, orkeslös och begränsad innebär förluster; att vara hjälplös och be-
roende är förödmjukande; att sakna professionell hjälp och stöd, samt att ac-
ceptera och se möjligheter och vara nöjd med det man klarar av. Det visade 
sig att personer med KOL lever sina liv med ständig andnöd och ångestfyll-
da rädslor för att nästa andetag ska bli det sista. Förlamande trötthet med-
förde att personer inte längre orkade som tidigare i det dagliga livet, vilket 
förorsakade depression, sänkt självkänsla, hjälplöshet och beroende. I möten 
med sjukvården framkom det att personer med KOL inte fick den tid, hjälp 
och stöd de önskade. Trots dessa svåra upplevelser, hade många försonats 
med sjukdomen och var nöjd med det de fortfarande klarade av att genom-
föra. Denna litteraturstudie kan hjälpa sjuksköterskor att få en djupare för-
ståelse för dessa människors svåra livssituation och medverka till att om-
vårdnadsbehoven bättre tillgodoses, genom att utveckla förmåga att stödja, 
trösta och lindra ångest. Den generella förståelsen som studien ger måste 
användas så att sjuksköterskan utgår ifrån varje enskild individs behov, ge-
nom att aktivt lyssna till denne. 
 
Nyckelord: Kronisk obstruktiv lungsjukdom, upplevelser, andnöd, trötthet, 
innehållsanalys, litteraturstudie  
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Att leva med en svår kronisk sjukdom som ständigt förvärras som till exempel kronisk ob-

struktiv lungsjukdom (KOL), påverkar det dagliga livet på olika sätt genom bland annat olika 

funktionsnedsättningar. Charmaz (1995) hävdar att personer som lever med funktionsnedsätt-

ningar måste anpassa sina liv efter sjukdomen. Denna anpassning kan innebära att personen 

tvingas till ett mera passivt liv, allt eftersom de kroppsliga resurserna avtar, vilket kan innebä-

ra stora förändringar i personers hela livsvärld. Vidare hävdar Charmaz (1995) att personer 

med kronisk sjukdom tvingas förändra sina framtida ambitioner och drömmar för framtiden, 

eftersom sjukdomen inkräktar på arbete, umgänge och fritid. Det är då personer som lever 

med kronisk sjukdom måste prioritera och värdera vad som är viktigt i livet och försöka finna 

kroppslig och själslig identitet 

 

När en människa är frisk tas den fysiska kroppen för given. Den är integrerad i en persons själ 

och självbild, vilket gör att den friska människan litar på sin kropp (Corbin, 2003). Att exem-

pelvis andas är ingenting en frisk person reflekterar över. Vidare hävdar Corbin (2003) att det 

är först vid sjukdom den fysiska kroppen tydligt framträder som ett objekt. Kroppen ses då 

ofta som ett hinder – en barriär som hindrar personen från att leva som de gjort och vill göra. 

Den tidigare bekanta kroppen blir främmande och obegriplig. Tilliten till den egna kroppen 

avtar vid sjukdom samtidigt som sjukdomssymtomen framträder och existentiella frågor upp-

står. 

 

KOL karakteriseras av en långsam progressiv försämring av luftflödet genom lungor och luft-

vägar. Den nedsatta lungfunktionen är irreversibel och förenad med luftvägsinflammation. 

Karaktäristiska symtom vid KOL är hosta, slemproduktion samt andnöd vid ansträngning. Det 

är en inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som framförallt förorsakas av rökning men även 

av exponering av rök, gas och kemikalier (Pearson, Alderslade & Allen, 1997). Midgren 

(2004) beskriver att KOL i enstaka fall kan orsakas av brist på ett skyddsprotein i blodet. Ke-

mikalierna irriterar slemhinnorna i bronkerna som försvarar sig genom tillväxt av slemkörtlar 

och bronkmuskler. Detta resulterar i kroniskt trånga luftrör och lungemfysem. Den normala 

andningsmekaniken och den elastiska lungvävnaden försämras vilket försvårar in- och utand-

ning, som i sin tur ger ett minskat gasutbyte eftersom blodkärlen i alveolerna försvinner. Sjuk-

domen kommer ofta lömskt smygande, patienten upplever andnöd först efter 30-40 års expo-

nering. Lungfunktionen kan då ha sjunkit till under hälften av det normala för åldern. Någon 

återvändo finns inte i detta skede, men rökstopp bromsar upp sjukdomsförloppet (s. 207-208). 
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Spurzem och Rennard (2005) hävdar att KOL inte bara är en lungsjukdom utan även en sys-

tematisk inflammatorisk sjukdom som kan medföra muskelsvaghet, åderförkalkning och ben-

skörhet. Dessutom påvisar författarna att depression är en vanlig följd av sjukdomen. SBU 

(2000) menar att dessa sjukdomskonsekvenser försvårar livssituationen ytterligare för perso-

nen som lever med KOL. Alla dessa symtom bidrar till ökad social isolering och nedsatt ork 

(s. 49).   

 

Personer med KOL blir i första hand rekommenderade att sluta röka. Sjukdomen behandlas 

framförallt med luftrörsvidgande inhalationsläkemedel, men det har visat sig att medicinsk 

behandling inte är lika framgångsrik vid KOL som vid astma. De flesta personer som lever 

med KOL har kontinuerlig oxygenterapi i så väl hem som vårdmiljö och på senare tid har 

även en ökning av antibiotika och vaccin införts som behandlings alternativ (MacNee & Cal-

verley, 2003). Enligt Morgan och Britton (2003) lever personer med KOL sina liv med en 

sjukdom som för omgivningen ofta ses som självförvållad. Detta, hävdar författarna, är en bi-

dragande orsak till att den farmakologiska forskningen inom området är begränsad, vilket 

medfört att det fortfarande saknas effektiva läkemedel för att behandla KOL. 

 

Icke farmakologiska behandlingsformer för KOL har under de senaste åren uppmärksammats. 

I Sverige har KOL-skolor och KOL-mottagningar med sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster 

och dietister upprättats. Representanter för dessa yrkeskategorier arbetar tillsammans för att 

hjälpa personer med KOL att förbättra sin hälsorelaterade livskvalitet. Detta sker genom pati-

entutbildning, kostöversyn samt fysisk träning (SBU, 2000, s. 51). 

 

Mot bakgrund av att KOL är en progredierande sjukdom som påverkar andningen, vilket är en 

livsviktig, vital funktion (Spurzem & Rennard, 2005) och att KOL ofta betraktas som själv-

förvållad (Morgan & Britton, 2003) ställer vi frågan: Hur upplever personer med KOL sin si-

tuation? Syftet med denna litteraturstudie var således att beskriva upplevelsen av att leva med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). 

 

Metod 

Vetenskapliga artiklar söktes metodiskt i olika databaser och kvalitetsgranskades. Artiklarna 

analyserades med manifest innehållsanalys. 
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Litteratursökning 

För att finna vetenskaplig litteratur till undersökningen använde vi oss av databaserna Aca-

demic search, Medline/Pubmed och Cinahl samt frisökning i tidskrifter och avhandlingar med 

omvårdnad som inriktning. Inom omvårdnadsforskning anses Medline/Pubmed och Cinahl 

vara de mest användbara databaserna (Polit & Hungler, 1999, s. 84). De sökord vi använde 

var; experience, lived experience, living with, patient, chronic obstructive pulmonary disease, 

COPD och breathlessness. Vi använde oss av databasernas ordbehandlare, trunkering och 

avancerade sökmotorer. Sökorden kombinerades med orden AND och OR. Vi begränsade 

sökningen med hjälp av följande inklusionskriterier: Personer över 35 år med KOL, kvalitati-

va studier, peer-rewied (granskade), publicerade efter 1996 skrivna på engelska. Vi fann 36 

artiklar som vi läste rubriker och abstrakt på. I artiklar som omfattade fler sjukdomar än bara 

KOL läste vi även igenom resultaten för att se om upplevelserna pressenterades utifrån dess 

sjukdomsgrupp. Vi fann slutligen 11 artiklar som svarade mot syftet och utgjorde därmed da-

tainsamlingen för detta arbete.    

 

Utifrån Willman och Stoltz (2002) modell för kvalitetsgranskning av kvalitativ vetenskaplig 

litteratur studerade vi kritiskt följande delar: Typ av studie, huvudfynd, syfte, deltagare, me-

toder för datainsamling och analys, resultatredovisning samt etiska aspekter (s. 92, 122-123). 

Tio artiklar bedömdes ha hög kvalitet utifrån angivna kvalitetsaspekter, medan O´Neills 

(2002) artikel bedömdes ha medel kvalitet då de etiska aspekterna var vagt beskrivet. Detta 

resultat redovisas i tabell 1. 

 

Analys  

Vår analys grundar sig på kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. Med denna ana-

lysmetod fokuserar forskare på människans subjektiva upplevelse, vilket gör innehållsanaly-

sen vanligt förekommande inom utbildning och omvårdnadsforskning. En manifest ansats 

strävar efter att återge det faktiska, synliga och grundläggande beskrivningarna i materialet. 

Det är en textnära skildring där forskaren inte tolkar eller drar slutsatser (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Vår analys genomfördes systematiskt och stegvis, med inspiration av Burnards (1991) be-

skrivning av innehållsanalys. Vi inledde vår analys genom att läsa igenom analysenheten upp-

repade gånger för att finna ett sammanhang i materialet. Därefter markerade vi och lyfte ut 

textenheter som svarade mot syftet och kondenserade dessa genom att ta bort onödiga ord och 
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behålla kärnan. De kondenserade textenheterna kodade vi och förde sedan samman i en första 

kategorisering, vilket resulterade i 62 stycken. Dessa läste vi noga och kontrollerade att de 

överensstämde med ursprungskällan. Därefter förde vi samman kategorier med liknande inne-

håll, vilket gav 29 kategorier. Analysen fortskred på samma sätt genom totalt fem kategorise-

rings steg, vilket resulterade i att kategorierna inte längre var sammanförbara, det vill säga att 

de uteslöt varandra. Avsikten med detta var att minska antalet kategorier till huvudgrupper 

med liknande innehåll. Analysen resulterade i fem slutkategorier som vi avslutningsvis gav 

rubriker. När analysen var färdig läste vi originalartiklarna återigen och jämförde med texten-

heterna för att validera att innehållet i kategorierna stämde överens med originaltexten, detta 

för att kontrollera att vi inte tolkat utan bevarat den manifesta ansatsen.   

 

Tabell 1. Översikt av artiklarna som ingår i analysen (n=11) 
Författare 
(år) 

Typ av  

studie 
Deltagare Datainsamlings- 

och analysmetod 
Huvudfynd  
 

Kvalitet 

Barnett, 
(2005) 
 
 
 
 
Carling 
Elofsson & 
Öhlén, 
(2004) 
 
 
 
 
Cicutto et 
al., 
(2004) 
 
 
 
 
Lomborg et 
al., 
(2005)  
 
 
 
Nicholls, 
(2003) 
 
 
 
 
 

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ  
 
 
 
 
 
Kvalitativ  
 
 
 
 
 
 

10 deltagare med KOL. 
(Ej beskrivet fördelning 
mellan män och kvin-
nor) 
 
 
7 deltagare med KOL.  
(4 män och 3 kvinnor) 
 
 
 
 
 
 
42 deltagare med KOL. 
7 fokusgrupper.  
(23 män och 19 kvinnor) 
 
 
 
 
12 deltagare med KOL. 
(5 män och 7 kvinnor)  
 
 
 
 
10 deltagare med KOL. 
(5 män och 5 kvinnor) 
 
 
 
 
 

Öppna intervjuer  
Fenomenologisk 
analys 
 
 
 
Öppna intervjuer  
Fenomenologisk- 
hermeneutisk  
analys 
 
 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Systematisk inne-
hållsanalys 
 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Grundad teori  
analys  
 
 
Semistrukturerade  
intervjuer 
Fenomenologisk 
analys 
 
 
 

KOL har gett personer-
na minskat socialt um-
gänge och  ökad trött-
het. Andnöd är den 
värsta konsekvensen. 
 
Äldre människor med 
KOL upplever det svårt 
att leva med sjukdomen 
och dess konsekvenser. 
De känner sig huvud-
sakligen sköra och en-
samma. 
 
Deltagarna beskriver 
strategier för att bibe-
hålla livskvalitet trots 
stora fysiska och emo-
tionella förändringar i 
deras livssituation 
 
Deltagarna beskriver 
betydelsen av att klara 
av personlig hygien för 
att bevara integritet i 
dagligt liv. 
 
Deltagarna beskriver 
olika dimensioner av 
andnöd och hur deras 
personlighet har föränd-
rats. 
 
 

Hög  
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 
 
 
 
 
 
 
Hög  
 
 
 
 
 
Hög  
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Tabell 1. (forts.) Översikt av artiklarna som ingår i analysen (n=11) 
Författare 
(år) 

Typ av 

studie 
Deltagare Datainsamlings- 

och analysmetod 
Huvudfynd  
 

Kvalitet 

Nicolson & 
Anderson, 
(2003) 
 
 
 
 
 
 
 
Odencrants 
et al., 
(2005)   
 

Kvalitativ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 

20 deltagare med kronisk 
bronkit - KOL.   
4 fokusgrupper  
(10 män och 10 kvinnor) 
 
 
 
 
 
 
13 deltagare med KOL.  
(5 män och 8 kvinnor) 

Semistrukturerade 
intervjuer och 
dagboksanteck-
ningar 
Kvalitativ tema-
tisk analys 
 
 
 
 
Öppna intervjuer 
och dagboksan-
teckningar 
Kvalitativ inne-
hållsanalys  

Upplevelsen av KOL 
speglar deltagarnas 
svårigheter i dagligt 
liv. De upplever stress, 
förlust av sociala rela-
tions, beroende av lä-
kemedel och känslor 
av dåligt självförtroen-
de. 
 
Deltagarna beskriver 
svårigheter vid måltid 
på grund av KOL. 
Trötthet, andnöd och 
minskad aptit är starka 
orsaker till att de äter 
lite. 
 

Hög  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög 

O´Neill, 
(2002) 

Kvalitativ 21 deltagare med KOL.  
(0 män och 21 kvinnor) 

Semistrukturerade  
intervjuer 
Kvalitativ tema-
tisk analys 

Genomgående upple-
ver deltagarna andnöd, 
fatigue, depression, 
lågt socialt stöd samt 
stigmatisering som 
konsekvenser av KOL. 
 

Medel  

Ream & 
Richardson, 
(1997) 
 
 
 
 
 
 
 
Seamark et 
al., 
(2004)  
 
 
 
 
 
 
Small & 
Lamb, 
(1999) 
 
 
 
 
  

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitativ 

6 deltagare med KOL.  
(2 män och 4 kvinnor)  
9 deltagare med cancer. 
(1 man och 8 kvinnor) 
 
 
 
 
 
 
10 deltagare med KOL. 
(9 män och 1 kvinna) 
 
 
 
 
 
 
 
17 deltagare med KOL. 
(9 män och 8 kvinnor) 
19 deltagare med Astma. 
(2 män och 17 kvinnor) 

Semistrukturerade 
intervjuer 
Fenomenologisk 
analys 
 
 
 
 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Fenomenologisk 
analys  
 
 
 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer  
Kvalitativ inne-
hållsanalys 

Fatiuge - utmattning 
upplevs av alla delta-
gare som en konstant 
och total känsla i hela 
kroppen. Fatigue på-
verkar deltagarnas fy-
siska, psykiska och so-
ciala liv, i båda grup-
perna 
 
Deltagarna beskriver 
både förluster och an-
passning till sin sjuk-
dom, samt relationer 
till personal inom 
sjukvården och förlust 
av personlig frihet och 
värdighet 
 
Fatigue är en ständigt 
närvarande upplevelse 
för alla. Det inskränker 
på fysiskt, psykiskt och 
socialt liv. Andnings-
problem är den tydli-
gaste orsaken. Perso-
ner med KOL hanterar 
situationen bra i för-
hållande till personer 
med astma. 

Hög  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hög  
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Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fem kategorier som redovisas i tabell 2. Däref-

ter redovisas kategorierna i löpande text med direktcitat från originalartiklarna för att belysa 

personernas subjektiva upplevelser. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier  

Att inte få luft är skrämmande och leder till dödsångest  

Att vara trött, orkeslös och begränsad innebär förluster 

Att vara hjälplös och beroende kan vara förödmjukande 

Att sakna professionell hjälp och stöd 

Att acceptera, se möjligheter och vara nöjd med det man klarar av  

 

Att inte få luft är skrämmande och leder till dödsångest 

I flera studier beskrev deltagare som levde med KOL att andnöd var det vanligaste, allvarli-

gaste och mest framträdande problemet (Barnett, 2005; Nicholls, 2003; Nicolson & Anderson, 

2003; O´Neill, 2002; Seamark, Blake, Seamark & Halpin, 2004). Rädslan att inte få tillräck-

ligt med luft i lungorna gav flera personer ångestfyllda föreställningar av att kvävas (Barnett, 

2005; Nicholls, 2003). En person berättade att kampen med andningen nattetid ofta gav panik 

och rädsla att inte vakna mer (Barnett, 2005). En deltagare i Nicholls (2004) studie uttalade 

insikten om att det inte går att överleva om man inte kan andas. 

 

Minsta lilla rörelse gav upphov till akut andnöd vilket gjorde personer med KOL extremt räd-

da (Barnett, 2005; Lomborg, Björn, Dahl & Kirkevold, 2005; Nicholls, 2003). De kände oro 

och ängslan över att andnöden var oförutsägbar och smärtsam när den tillstötte. Att vid dessa 

tillfällen inte kunna göra något åt andningen var mycket frustrerande (Nicholls, 2003). En 

person i Lomborgs et al. (2005) studie berättade att det var frustrerande att andnöden inte var 

synlig.  

 

Svårigheter att gestalta andnöd medförde att flertalet skildrade sina upplevelser i metaforer. 

En deltagare i en studie menade att luftrören var som en trång trädgårdsslang där allt flöde 

stoppades när den klämdes åt (Barnett, 2005). En annan deltagare i en annan studie beskrev 

kampen med andningen som att andas genom en påse (Seamark et al., 2004). Några personer 
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förklarade att lungorna kändes platta och lufttomma (Nicolson & Anderson, 2003) och bröstet 

hett och trångt (Small & Lamb, 1999).  

 

Det vardagliga livet för deltagare i några studier förändrades till följd av andnödens intensitet 

som bland annat hindrade dem från att gå ut när det var för varmt eller kallt (Barnett, 2005; 

Cisutto, Brooks & Henderson, 2004; Nicolson & Anderson, 2003). Rädslan att inte ha till-

räckligt med luft för att ta sig ur badet gjorde att några personer avstod från att duscha (Bar-

nett, 2005), medan andra duschade med förvärrad andnöd som följd (Lomborg et al., 2005; 

Nicolson & Anderson, 2003). Stress ökade andnöden för några deltagare. En person berättade 

att stress vid måltid gjorde det omöjligt att njuta av maten (Odencrants, Ehnfors & Grobe, 

2005), och en annan att det var svårt att äta och andas samtidigt (Barnett, 2005). Svårigheter 

att svälja maten orsakade kvävningskänslor och skrämde en person (Seamark et al., 2004).  

 
At night sometimes when you are struggling to breathe I panic in case I don’t wake up. 
(Barnett, 2005, s. 810)  
 

If you can’t breathe you don’t live. (Nicholls, 2003, s. 132) 

 
You feel as if you are on your last breath. It’s very frightening…(Barnett, 2005, s. 810) 
 
Can you imagine someone having a bag over their head? They’re fighting for their 
breath. That’s me, that is me, that is. (Seamark et al., 2004, s. 621) 

 

 

Att vara trött, orkeslös och begränsad innebär förluster 

Trötthetskänslor beskrevs av de flesta personer i flera studier. Tröttheten var dock svår att be-

skriva. Några personer beskrev den som att vara utmattad och uttömd på all energi. Tröttheten 

gav upphov till känslor av depression och sorg över att inte längre vara den person man tidi-

gare varit. Några personer sa sig ha förlorat både självförtroende och livsglädje till följd av 

den ständiga tröttheten (Barnett, 2005; Cicutto et al., 2004; Nicolson & Anderson, 2003; 

Ream & Richardson, 1997; Seamark et al., 2004). Andra beskrev det som att uppleva sig an-

norlunda när det inte längre var möjligt att planera och vara aktiv eftersom tröttheten ansågs 

oförutsägbar och svår att kontrollera. Flera deltagare kände ilska och frustration över att inte 

längre klara av att göra sådant som tidigare varit självklart och lätt att utföra (Barnett, 2005; 

Seamark et al., 2004). En av personerna beskrev sin situation som en total förlust av den per-

sonliga friheten (Seamark et al., 2004).  
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I några studier berättade ett flertal personer att hälsotillståndet varierade från dag till dag, vil-

ket medförde svårigheter för personer att planera olika aktiviteter (Barnett, 2005; Cicutto et 

al., 2004; Ream & Richardson, 1997). Detta belystes av en person som berättade att denne ena 

dagen orkade promenera i trädgården för att nästa dag inte ens klara av att ta sig till dörren 

(Barnett, 2005). I flera studier beskrevs tröttheten som ett hinder för att klara det dagliga livet 

vilket medfört ett helt förändrat och passivt liv. De allra enklaste uppgifterna var nu för svåra 

att genomföra (Carling Elofsson & Öhlen, 2004; Lomborg et al., 2005; Seamark et al., 2004). 

Några deltagare beskrev sig vara så trötta att de varken orkade laga eller äta mat. En person 

skildrade en trötthet som var så omfattande att det inte längre var möjligt att skala en lök 

(Odencrants et al., 2005). Den ständiga tröttheten innebar brist på energi och engagemang i 

fritidsaktiviteter (Cicutto et al., 2004; Nicolson & Anderson, 2003; O´Neill, 2002; Seamark et 

al., 2004; Small & Lamb, 1999). Personer som levde med KOL orkade till exempel inte läng-

re leka med barn och barnbarn (Nicolson & Anderson, 2003; Seamark et al., 2004), eller fort-

sätta spela golf (Cicutto et al., 2004).  

 

I två studier beskrev deltagare förlust av många vänner till följd av sjukdomen (Carling Elofs-

son, 2004; O´Neill, 2002), eftersom de inte längre orkar i samma takt som tidigare (Nicolson 

& Anderson, 2003; Small & Lamb, 1999). I flera studier klandrade sig personer för att ha rökt 

och fått en sjukdomsdiagnos som det är för sent att göra något åt (Barnett, 2005; Carling 

Elofsson, 2004; Nicholls, 2003; Seamark et al., 2004). Sjukdomen medförde att personer med 

KOL tvingas leva med insikten att den obotliga sjukdomen förmodligen till slut leder till att 

de förlorar sina liv (Carling Elofsson, 2004; Cicutto et al., 2004; Seamark et al., 2004). 

 

With the feeling tired you feel kind depressed…I feel down all the time to certain de-
gree…(Ream & Richardson, 1997, s. 49). 
 
One day I can walk down the garden and another day I can´t even walk to the door 
(Barnett, 2005, s. 809). 
 
…tired, very tired. I cannot manage standing there peeling an onion (Odencrants et al., 
2005, s. 233). 
  
Oh, it will kill me in the end, that´s all I know (Seamark et al., 2004, s. 622). 

 

Att vara hjälplös och beroende kan vara förödmjukande 

Att tvingas be om hjälp för att klara vardagen gav deltagare i studier en känsla av att vara en 

belastning för omgivningen (Nicholls, 2003; Nicolson & Anderson, 2003; Seamark et al., 
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2004), vilket ledde till frustration för en deltagare i Nicholls (2003) studie. I en studie beskrev 

deltagare känslan av att uppta värdefull tid för människor i deras omgivning och en person 

menade, att denna dyrbara tid kunde spenderas på någon annan som inte var ett förlorat fall 

(Seamark et al., 2004). För att underlätta för vårdgivare önskade en deltagare för sin egen del 

inga livsuppehållande åtgärder, när denne inte längre ser sig själv som en människa (Nicholls, 

2003).  

 

Svårigheter uppstod många gånger när personer i omgivningen inte såg hjälpbehovet och per-

soner som levde med KOL tvingades be om hjälp. Att vara helt hjälplös och hjälpberoende 

var slitsamt och förödmjukande (Lomborg et al., 2005). En kvinna tyckte det var svårt att ac-

ceptera hjälp från maken (Barnett, 2005), medan en annan sade att det inte fanns några alter-

nativ än att acceptera den hjälp och vård som erbjöds (Lomborg et al., 2005).  

 

Beroendet av läkemedel var en framträdande aspekt av att leva med KOL. Någon ville klara 

av att styra sitt välbefinnande utan läkemedel medan andra inte alls ägnade någon kraft att 

undvika mediciner (Nicholls, 2003). Syrgas, inhalatorer och steroider ansågs för de som inte 

aktivt valde bort läkemedel vara viktiga som livlina (Carling Elofsson & Öhlén, 2004; Cicutto 

et al., 2004; Nicolson & Anderson, 2003). Utan dessa fungerade inte vardagen och att lämna 

hemmet utan inhalatorer var för en person helt otänkbart (Nicolson & Anderson, 2003).  

 

I just don’t like the idea of being a burden—you know, messing up someone else’s life. I 
know of three or four women that have had dying husbands that they’ve cared for. And 
when they’ve gone they’ve said ‘‘well that’s a relief—I can live now (Nicholls, 2003, s. 
133) 
 
I don’t want to be kept alive, and I don’t want people to feel obliged to care about me 
when I’m no longer a person.. (Nicholls, 2003, s. 132) 
 
This [the oxygen] is the help - my life-line. (Carling Elofsson & Öhlén, 2004, s. 615) 
 

 

Att sakna professionell hjälp och stöd 

I två studier uppgav flera deltagare sin önskan att få mera hjälp och stöd från sjukvårdsperso-

nalen (Cicutto et al., 2004; Seamark et al., 2004). Några personer önskade att kommunikatio-

nen mellan dem och sjukvårdspersonalen skulle vara mera öppen och att de skulle få ett bättre 

bemötande och förståelse från sjukvårdspersonal. En deltagare ansåg att sjukvårdspersonal 

med kunskap om sjukdomen inte hade tid att tala med dem, vilket denne önskade. Vid ett fler-
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tal tillfällen kände en person att sjukvårdspersonalen inte kunde göra något, annat än fråga hur 

denne hade det. Denna tidsbrist och okunskap från sjukvårdspersonal gav upphov till emotio-

nell belastning och osäkerhet, vilket gav en deltagare starka önskningar om att någon kunnig 

person skulle komma och kontrollera hälsotillståndet (Seamark et al., 2004). En deltagare 

beskrev att denne aldrig förväntade sig få tillräckligt med information av läkare och refererade 

detta till tidsbrist (Cicutto et al., 2004). En annan deltagare upplevde sig ha levt med sjukdo-

men så länge att de egna sjukdomskunskaperna var bättre än sjukvårdspersonalens (Seamark 

et al., 2004).          

 

I’d like someone knowledgeable to discuss it with. The one criticism I have of the NHS 
is the little time people have to talk, I feel, yes, I’d feel very much, very pleased to be 
able to talk to someone knowledgeable. (Seamark et al., 2004, s. 622) 
 
Yes I would like somebody to come to see me, check up my condition, yes I would. 
(Seamark et al., 2004, s. 622)   
 
You have druggists, you have physiotherapists, and everyone takes something away 
from that, you can’t get [that] from the doctor, at least I never experienced that you get 
full information from the doctor. This is no discredit to the doctor; they only have so 
much time (Cicutto et al., 2004, s. 173) 

 

 

Att acceptera, se möjligheter och vara nöjd med det man klarar av  

Eftersom sjukdomen inte gick att förändra, påvisade flera studier att personer som levde med 

KOL insett sig tvungna att acceptera situationen och leva med sjukdomen. Några personer be-

rättade att de försökte ta livet som det kom och göra det bästa möjliga av det återstående livet 

(Barnett, 2005; Cicutto et al., 2004; Nicholls, 2003; Seamark et al., 2004). En person berätta-

de att denne numera försökte leva i nuet även om oron för framtiden fanns där (Seamark et al., 

2004). 

 

Deltagare i studier lärde sig uppskatta det de klarade av att utföra (Cicutto et al., 2004; Nicol-

son & Anderson, 2003). En deltagare ansåg att det blev lättare att leva med sjukdomen genom 

att försöka se möjligheterna, istället för att låta sig begränsas av det som inte längre var 

genomförbart (Cicutto et al., 2004). Deltagare i tre studier berättade att de tvingades ta det 

lugnare för att undvika att bli sämre och att de numera planerade sina sysslor för att spara på 

krafterna (Cicutto et al., 2004; Nicholls, 2003; Small & Lamb, 1999).  
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Betydelsen av hopp uttrycktes av många personer i flertalet studier. Några deltagare önskade 

att få må bra och kunna ta hand om sig själv så länge som möjligt. Andra hoppades att de inte 

skulle bli sämre (Barnett, 2005; Nicholls, 2003; O´Neill, 2002). En deltagare önskade att livet 

skulle vara snällt så att denne skulle få leva några år till innan det var slut (Nicholls, 2003). 

Den egna inställningen ansågs väsentlig för att uthärda och hantera sjukdomen. Personerna 

använde olika strategier för att uppnå välbefinnande (Cicutto et al., 2004; Nicholls, 2003; Se-

amark et al., 2004; Small & Lamb, 1999). En berättade att tron på högre makter hjälpte till att 

klara av situationen psykiskt (Nicholls, 2003). Några andra sa att tron på Gud hjälpte och trös-

tade (Seamark et al., 2004; Small & Lamb, 1999). En annan fann det avkopplande att lyssna 

på musik för att skingra tankarna från oro, trötthet och andnöd (Small & Lamb, 1999).  

 

Flera studier visade att samvaron med andra människor var viktig, då detta bidrog till känslor 

av kärlek och gemenskap och minskade ensamhetskänslor. Att familjen var särskilt betydelse-

full framkom i flera fall och gav enligt deltagare ökad livskvalitet (Barnett, 2005; Cicutto et 

al., 2004; Nicholls, 2003; Seamark et al., 2004). En deltagare berättade att relationen till fa-

miljen var förändrad men bibehållen (Seamark et al., 2004). Några sa att stödet de fick av fa-

miljen gav dem styrkan att kämpa vidare (Cicutto et al., 2004). Även om personerna inte läng-

re klarade av att leva som tidigare, visade flera studier att personer trots allt kände tacksamhet 

för det liv de hade och ansåg sig vara lyckligt lottade (Barnett, 2005; Cicutto et al., 2004; Car-

ling Elofsson, 2004; Nicholls, 2003; Seamark et al., 2004).  

 

You have to learn that quickly; to be satisfied with what you have. Unless you can 
change it. But if you cant…I have to be satisfied with what I have (Carling Elofsson & 
Öhlén, 2004, s. 614). 
 
I don’t look to the future, I look to today. I don’t. . .I worry about the future, but not for 
me, no I don’t plan ahead. (Seamark et al., 2004, s. 623) 
 
I think that God helps me ant that´s my personal Philosophy. I have a very strong faith 
(Seamark et al., 2004, s. 623). 
 
I feel I have a good quality of life. It´s my family which adds to this, without them it 
would be poor (Barnett, 2005, s. 809). 

 

 

Diskussion  

Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att leva med kro-

nisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Studien har baserats på 11 vetenskapliga artiklar som 
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analyserats med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i fem slutkategorier: Att inte få luft 

är skrämmande och leder till dödsångest; att vara trött, orkeslös och begränsad innebär för-

luster; att vara hjälplös och beroende kan vara förödmjukande; att sakna professionell hjälp 

och stöd; samt att acceptera, se möjligheter och vara nöjd med det man klarar av. 

 

I kategorin att inte få luft är skrämmande och leder till dödsångest beskrevs andnöd och käns-

lan av att inte få luft som en ständig kamp med ångestfyllda föreställningar om att kvävas. 

Dessa upplevelser kan jämföras med Edmonnds, Rogers, Addington-Hall, McCoy, Coats och 

Gibbs (2005) studie som belyser att personer med hjärtsvikt upplever dödsångest till följd av 

andnöd som det mest skrämmande inslaget i deras liv. Även hos dessa personer visade sig 

andnöd vara den värsta konsekvensen av sjukdomen. Liknande upplevelser återfinns också 

hos personer med lungcancer i en studie av O´Driscoll, Corner och Bailey (1999). Dessa per-

soner beskriver sin dödsångest med känslor av rädsla, oro och panik över att andningen helt 

plötsligt skall ta slut. De beskriver att rädslan bland annat beror på oro över att de vid en and-

nödsattack skall tvingas kämpa för nästa andetags med uteblivet resultat och kvävning som 

följd. Vidare berättar deltagare att tanken på att detta andetag kanske är deras sista, ger dem 

panik som i sin tur leder till en stegrad ångestkänsla och en ond cirkel skapas, vilken förefaller 

omöjlig att ta sig ur. 

 

Vidare berättar personer i studien av O´Driscoll, Corner och Baileys (1999) att de upplever en 

outhärdlig känsla av vanmakt och oförutsägbarhet eftersom de inte vet när andnöden skall in-

träffa, vilket gör dem rädda och ängsliga. I denna litteraturstudie framkom liknande upplevel-

ser av att ständigt leva med rädsla över andningens oförutsägbarhet. Ovissheten gjorde perso-

ner med KOL oroliga och ängsliga eftersom andningen helt plötsligt försvårades och ökade i 

intensitet.  

 

Bowman (2001) hävdar att rädsla och oro kan vid akut sjukdom paralysera en människa, som 

gör det svårt för denne att komma över eller igenom situationen. Vidare menar Bowman att 

all sjukvårdspersonal måste ha förmågan att förstå patientens emotionella belastning vid sjuk-

dom för att det skall vara möjligt att hjälpa och stödja den sjuke (Bowman, 2001). Det är allt-

så viktigt att sjuksköterskan har kunskap om att personer med KOL kan ha rädsla, oro och 

ångest vid andnöd, för att kunna förstå och stödja varje unik person med KOL. Narsavage 

(1997) hävdar att personer med andningssvårigheter måste lära sig behärska sin oro, för att 

bryta den onda cirkeln av eskalerande känslor. Detta kan enligt författaren göras på olika sätt 
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varav meditation och avslappningsövningar är två alternativ. Truesdell (2000) framhåller att 

personer som har akut andnöd måste lära sig ”sammanpressad läppandning”. Författaren häv-

dar att läppandning är den mest effektiva omvårdnadsinterventionen för personer med and-

nöd, en teknik som är helt naturlig och fri från biverkningar. Vidare påvisar författaren att 

läppandning minskar oro och ängslan hos dessa personer vilket gör att de lättare behärskar sin 

situation och minskar antalet sjukhusinläggningar.   

 

I kategorin att vara trött, orkeslös och begränsad innebär förluster, framkom det att livet för-

ändrades för personer med KOL vilket medförde förluster av tidigare funktioner. Personer 

med KOL beskrev sig utmattade och uttömda på all energi. Ständigt närvarande trötthet som 

konsekvens av kronisk sjukdom beskrivs i Olssons, Lexells och Söderbergs (2005) studie som 

en konstant trötthetskänsla i hela kroppen från topp till tå, som är obeveklig och finns kvar 

även efter en natts sömn. Europe, Axelsson och Tyni-Lenné (2001) beskriver att personer med 

kronisk hjärtsvikt, skildrar känslan av trötthet, som något som de aldrig tidigare upplevt och 

som begränsar deras dagliga aktiviteter och hindrar dem bland annat från umgänge med barn-

barn. Att tröttheten inte alltid är synlig framkommer i Kraliks, Telfords, Prices och Kochs 

(2005) studie där deltagare med kroniska sjukdomar beskriver frustration över att tröttheten 

ofta är osynlig för omgivningen och därmed orsakar missförstånd. Tröttheten medförde orkes-

löshet för personer i denna studie vilket gjorde det näst intill ogenomförbart för dem att tillaga 

mat och än mindre äta den. Liknande upplevelser återfanns av Kralik et al (2005), där perso-

ner med kroniska sjukdomar beskriver en plötslig kraftlöshet som tvingar dem att lämna allt 

de har för händer för att vila. 

 

Personer i denna litteraturstudie begränsades i fritids- och sociala aktiviteter på grund av trött- 

och orkeslöshet vilket gjorde att livet förändrades till ett mera stillasittande liv. Att leva med 

kronisk sjukdom innebär enligt Öhman, Söderberg och Lundman (2003) att kroppen blir ett 

hinder. Smärta, trött- och orkeslöshet tvingar ofta personer med kroniska sjukdomar till ett 

mera tillbakahållet liv. Begränsningar på grund av sjukdom påverkar enligt Söderberg, Lund-

man (2001) indirekt även den övriga familjen till ett mera passivt liv för att anpassa sig till 

den sjuka personen.  Personer i denna studie upplevde sig deprimerade och sa sig ha förlorat 

självförtroendet till följd av sjukdomen och de kände sorg över att inte längre vara sitt gamla 

jag.  Även Solano, Gomes och Higginson (2006) påvisar depressionens förekomst i deras jäm-

förelse mellan olika kroniska sjukdomar. Sullivan, Levy, Russo & Spertus (2004), hävdar att 

personer med hjärtsvikt upplever en sämre hälsa på grund av depression. 
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I kategorin att vara hjälplös och beroende kan vara förödmjukande beskrev flera deltagare att 

de kände sig hjälplösa och ansåg sig vara en börda för omgivningen. Hirano, Yamazaki, Shi-

mizu, Togari och Bryce (2006) beskriver att personer med amyotrophic lateral sclerosis 

(ALS) har liknande känslor av hjälplöshet och beroende av omgivningen. Även hos dessa per-

soner framkommer upplevelser av att vara en börda. Lindsey (1996) hävdar att det är viktigt 

att det finns balans i givande och tagande i relationer mellan människor för att personer som 

lever med sjukdom skall må bra, vilket innebär att det inte är hälsofrämjande för en person att 

uppleva sig helt beroende och hjälplös. Öhman, Söderberg och Lundman (2003) påvisar att 

vid kronisk sjukdom är människor ofta beroende av andra människor. 

 

I kategorin att sakna professionell hjälp och stöd framkom i denna litteraturstudie att flertalet 

av deltagarna önskade få tala med sjukvårdspersonal om sjukdomen, men ansåg att sjukvårds-

personal inte tog sig tid till detta. Personer med KOL beskrev sjukvårdspersonal som okunni-

ga eftersom de inte kunde göra något för dem annat än fråga hur det gick. Denna tidsbrist och 

okunskap från sjukvårdspersonal orsakade känslomässig belastning och osäkerhet för perso-

ner med KOL. 

 

De flesta personer med kroniska, progressiva sjukdomar har enligt Neville (2003) svårt att 

hantera den osäkerhet som uppstår vid sjukdom. Osäkerhet är en stressfaktor, som de flesta 

människor försöker reducera på egen hand eller med hjälp av personal inom sjukvården. Re-

sultatet av denna litteraturstudie visar att personer med KOL varken får den tid eller det kun-

niga och professionella stöd de önskar av vårdpersonal.  

 

Sista kategorin i denna litteraturstudie blev att acceptera, se möjligheter och vara nöjd med 

det man klarar av. Personer i denna studie hade försonats med tanken att sjukdomen var be-

stående och anpassade sig till nuvarande förmågor. Bowman (2001) hävdar att omställningar 

som sker i samband med kroniska sjukdomar alltid leder till förändringar för den sjuke perso-

nen som medför anpassning av vardagen till sjukdomen. 

 

Personer i denna studie beskrev olika strategier för att hantera sjukdomen. Bland annat att ta 

stöd i sin tro på Gud och högre makter bidrog till att få ro i själen. Gordon, Feldman, Crose, 

Schoen, Griffing och Shankar (2002) beskriver i deras studie att personer med kroniska sjuk-

domar ber till Gud i hopp om att få styrka. Fryback och Reinert (1999) menar att det förutom 
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religiös tro, finns en allmän tro på en högre makt, som är något större än en själv och som inte 

går att påverka. Oavsett vilken tro en person har, råkar alla människor ut för sjukdomar efter-

som det är en del av livet. Lindsey (1996) menar att personer med kroniska sjukdomar trots 

allt kan se positivt på sin livssituation och att de med hjälp av bland annat sin humor kan se 

livet från den ljusa sidan.  

 

För personer i denna studie framkom att samvaro med andra människor var betydelsefull och 

framförallt att familjens stöd bidrog till ökad livskvalitet. Studien av Lindsey (1996) påvisar 

att personer med kroniska sjukdomar beskriver att gemenskap med andra människor är viktig 

för välbefinnandet.  

 

Osäkerhet inför framtiden, tillhör patientens värld och är relaterat till sjukdom. Eriksson 

(1997) hävdar, för att kunna ge god omvårdnad och tillgodose patientens behov, trösta och 

minska lidande bör sjuksköterskan ha förmågan att sätta sig in i den unika patientens livs-

värld. För att minska dessa känslor har sjuksköterskan en betydelsefull roll i relationen med 

patienten och bör utveckla gemenskap med patienten. Vi tror att denna gemenskap kan byg-

gas med hjälp av den metod Toombs (1993) beskriver i kapitlet ”The healing relationship”, 

som går ut på att sjuksköterskor lär sig att använda klinisk narrativ metod, vilket innebär för-

måga att lyssna på patienters berättelser och ställa frågor utifrån dessa berättelser. Detta kan 

minska avståndet mellan vårdgivare och vårdtagare, sjuksköterskor kan även uppnå detta ge-

nom att låta patienten skriva ner sin berättelse. Hur sjuksköterskor väljer att minska avståndet 

är beroende på varje unik situation. Det viktigaste är att sjuksköterskor reflekterar över det be-

rättade/skrivna och verkligen sätter sig in i berättarens/författarens situation (s. 89-119). 

 

Vi utgår ifrån att det är en belastning för alla människor att leva med oro, ångest och vetskap 

om en förestående död. De känslor en person känner skall tas på allvar och en ångestfylld per-

son skall inte lämnas ensam med sin ångest. Ångest kan oftast minskas genom att sjukskö-

terskan är emotionellt närvarande i sina möten med sådana personer (Kuuppelomäki, 2003). 

Vi föreslår att omvårdnaden av personer med KOL organiseras utifrån ett system där varje pa-

tient har en patient-ansvarig sjuksköterska (PAS-system), för att göra det möjligt att skapa 

förtroende, ökad trygghet och kontinuitet i vården (Jonsdottir, 1999), vilket i sin tur ökar möj-

ligheterna för sjuksköterskor att finnas till hands som ”ångestdämpare”. 
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Michael (1996) menar att personer med allvarliga sjukdomar inte längre kan fungera på sam-

ma sätt som tidigare och känslan att inte längre ha kontroll över den egna kroppen är ofta 

överväldigande och svår att hantera. För att personer med KOL skall klara av att reducera sin 

känsla av hjälplöshet anser vi att dessa personer behöver stärka sitt självförtroende genom att 

hitta och försona sig med sin ”nya identitet”. Koch, Jenkin och Klarlik (2004) beskriver detta 

som att ”hitta sig själv”. De behöver hjälp att se vilka förmågor de fortfarande har och hur 

dessa kan användas för att minimera känslan av att vara en börda för omgivningen. Vi tror att 

personer med KOL skulle må bra av att se de små sakerna de klarar av som till exempel se en 

film på TV tillsammans med barnbarnet och sedan samtala runt filmen för att på så vis känna 

gemenskap och även klara av att fortfarande vara ”barnvakt” under kortare stunder. För att 

personer med KOL lättare skall förstå detta kan det underlätta att möta likasinnade och delta i 

supportgrupper och på så vis lära sig av andra personer med KOL och av supportteam (Jfr. 

Monninkhof, Van der Aaa, Van der Valk, Van der Palen, Zielhuis, Koning & Pieterse, 2004).  

 

Kvalitativ forskning är en modell där fokus läggs på människans subjektiva upplevelse och er-

farenheter av olika fenomen (Holloway och Wheeler, 2002, s. 3). Datainsamling i detta arbete 

bestod av att välja vetenskapliga, publicerade studier, vilket innebär att källmaterial som in-

tervjuer, dagboksanteckningar och annan text inte varit tillgängligt för oss. Alla artiklar som 

ingått i vår analys är skrivna på engelska vilket inte är vårt modersmål och den kunskap vi be-

sitter inom det engelska språket är inte fullkomlig. Detta kan medföra att feltolkningar kan ha 

förekommit och nyanser kan ha gått förlorade när vi översatt texterna till svenska, även om vi 

varit mycket noggranna. Elva artiklar har analyserats och två av dessa artiklar innefattade ut-

över KOL också upplevelser från personer med astma och cancer. För att inte riskera att ana-

lysera dessa personers upplevelser valde vi noggrant ut de textenheter som enligt författarna 

uttalades av personer med KOL. 

 

Vi har granskat de vetenskapliga artiklarna enligt Willman och Stoltz (2002, s. 92, 122-123) 

beskrivning för kvalitetsgranskning, utifrån detta underlag fann vi tio av de elva artiklarna av 

hög kvalitet vilket ökar analys resultatets trovärdighet. Det bör påpekas att det är första gång-

en vi kritiskt granskar och bedömer vetenskaplig litteratur, vilket i sin tur kan innebära att 

kvaliteten på artiklarna är felbedömda.  

 

Insamlad data har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, 

vilket enligt Downe-Wamboldt (1992) ger teoretiskt användbara slutsatser utan att förlora rea-
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liteten i insamlad data. Vidare beskriver författaren att kondensering är en process där råmate-

rialet förkortas och onödig information sorteras bort så att endast kärnan blir kvar. Detta kan 

vara en annan eventuell felkälla i vår studie, där viktig information kan ha förbisetts, även om 

vi kontinuerligt återvänt till ursprungskällan och försökt finna kärnan i innehållet utan att tol-

ka dess innebörd. Vår analys är inspirerad av Burnards (1991) beskrivning av innehållsanalys 

och även vid kategoriseringsstegen kan omedvetna tolkningar förekomma. Analysen är base-

rad på 11 vetenskapliga artiklar och resultatet kan möjligtvis förändras om antalet artiklar ut-

ökas eftersom fler nyanser av fenomenet då skulle kunna framträda.  

 

Holloway och Wheeler (2002) hävdar att kvalitativ metod inte är helt pålitlig eftersom alla 

människor utgår från sin egen livsvärld vilket skiljer sig mellan människor. Detta måste tas 

hänsyn till eftersom det kan påverka resultatet (s. 10-11). Extern validitet är enligt Downe-

Wambold (1992) och Burnard (1991) viktig. Detta kan göras på flera sätt varav låta någon ut-

omstående, som inte är insatt i studien men är bekant med liknande förfaringssätt, läsa materi-

alet och ge synpunkter på eventuella brister (Burnard, 1991). För att styrka validiteten i vår 

analys har den granskats av personer som inte är insatt i ämnet, men som är bekant med mani-

fest innehållsanalys. Det har skett i seminarier och tillsammans med handledare.   

 

Slutsatser  

Vi kan konstatera att vi fått en djupare förståelse för de konsekvenser som personer med KOL 

lever med. Speciellt med tanke på dessa personers ständiga andnöd som medför mycket oro, 

rädsla och försätter dem i ångestfyllda situationer. Att personer med KOL är sårbara, utläm-

nade och känner sig ensamma i sin sjukdom kan vi konstatera. Samt att flertalet personer i 

denna litteraturstudie möttes av okunskap och bristande stöd från sjukvårdspersonal. Efter att 

ha skrivit denna litteraturstudie håller vi med om att kvalitativ forskning behövs för att ge oss 

blivande sjuksköterskor förståelse för den enskilde personens livsvärld. Vi förstår även att vi i 

vårt kommande yrke har till uppgift att sprida den kunskap vi erhållit. Även om varje männi-

ska är unik och skall bemötas utifrån sin enskilda situation, kan vi konstatera att de flesta per-

soner med KOL har likartade upplevelser. Vi vet idag att det inte finns någon effektiv farma-

kologisk behandling för KOL, varför vi som sjuksköterskor måste koncentrera oss på att utfö-

ra god omvårdnad i syfte att hjälpa dessa människor till ett så optimalt liv som möjligt, utifrån 

den enskilde individens resurser. Detta kan till exempel vara att tillgodose dessa personers 

behov av nattsömn genom att se till att rummet är friskt och vädrat samt att patienten har en 

bra sovställning med höjd huvudända vilket ger bättre förutsättning för god andning och bättre 
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vila. Även om sjukdomen innebär nedsatt andningsförmåga bör personer med KOL uppmunt-

ras till fysisk aktivitet genom individ anpassade träningsprogram. Vidare bör dessa personer 

informeras och undervisas i andningsövningar, hostteknik och korrekt användning av läkeme-

del. Slutligen kan sjuksköterskor lindra deras ångest genom att stödja och uppmuntra dem till 

läppandning och finnas i dessa personers närhet när sjukdomen blir svår att hantera 

 

Nolan och Nolan (1999) menar att den narrativa förståelsen för personer med sjukdom saknas 

i vissa sjuksköterskeutbildningar. Vi hävdar att den utbildning som vi idag genomgår vid Lu-

leå Tekniska Universitet – avdelningen för omvårdnad, ger blivande sjuksköterskor en god 

vetenskapligt baserad grund för att förstå olika personers unika omvårdnadsbehov i sina livs-

situationer vid kronisk sjukdom. Utmaningen blir att omsätta denna kunskap i praktisk hand-

ling och försöka vara flexibel i mötet med varje unik person och dennes närstående. 
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