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Sammanfattning 

Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL] är en progressiv och obotlig 

sjukdom som kan delas in i olika stadier. Hosta och andfåddhet är två betydande 

symtom och den vanligaste orsaken till insjuknande är tobaksrökning. Att sluta röka 

kan vara svårt och sjuksköterskan spelar ofta en central roll vid rökavvänjning. 

Sjuksköterskans arbete kan beskrivas utifrån sex kärnkompetenser och McCormack 

och McCances modell för personcentrerad omvårdnad kan underlätta i mötet med 

personer som lever med KOL. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser 

av att leva med KOL. Metod: En allmän litteraturstudie gjordes utifrån 14 

kvalitativa artiklar publicerade mellan år 2016 och 2021. Material söktes 

systematiskt fram i tre databaser. Granskning utfördes utifrån HKR:s 

granskningsmall för kvalitativa artiklar och sammanställdes i artikelöversikter. 

Analys genomfördes enligt Fribergs femstegsmodell. Resultat: Upplevelser av att 

leva med KOL utformades i fem huvudkategorier; Ett förändrat liv, Känslor av 

skuld och skam, Att känna sig isolerad från andra, En påverkad relation till andra 

och Brist på kunskap skapar ovisshet. Sammanlagt skapades även tio tillhörande 

underkategorier. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån de fyra kvalitativa 

trovärdighetsbegreppen; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet. Resultatet diskuterades utifrån tre huvudfynd; Att leva med skuld 

som en konsekvens av sjukdom, Att känna sig stigmatiserad till följd av sjukdom 

och Personers inställning till kunskap och information, med utgångspunkt i 

McCormack och McCances modell för personcentrerad omvårdnad, närhetsetik 

samt utifrån ett samhällsperspektiv.  
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Abstract  

Background: Chronic obstructive pulmonary disease [COPD] is a progressive and 

incurable disease often divided in stages. Cough and shortness of breath are two 

significant symptoms and the most common cause of the disease is tobacco 

smoking, hence helping patients quit smoking is where nurses play a central role. 

A template of six core competencies can describe the work of nurses and the model 

for person-centered nursing designed by McCormack and McCance can facilitate 

the interaction with patients. Aim: The aim of the study was to describe experiences 

of people living with COPD. Methods: A general literature study was conducted, 

based on 14 qualitative articles published between year 2016 and 2021. Data 

collection was made through systematic searching in three databases. The reviews 

followed HKRs template for qualitative articles, and Fribergs five-step model was 

used during analysis. Results: The experiences of COPD were categorized into five 

main themes; An altered life, Feelings of guilt and shame, Feeling isolated from 

others, An affected relationship to others and Lack of knowledge creates 

uncertainty. A total of ten subthemes were also created based on the results. 

Discussion: The method was discussed through four qualitative concepts of 

trustworthiness; credibility, dependability, confirmability and transferability. The 

results were discussed based on three main findings; To live with guilt as a 

consequence of the disease, To feel stigmatized as a result of the disease and 

Peoples attitude to knowledge and information, based on McCormack and 

McCances aforementioned model for person-centred nursing, proximity ethics and 

from a societal perspective.  
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Inledning 
Personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom [KOL] upplever sin tillvaro på 

varierande sätt varpå deras perspektiv är viktigt att belysa. KOL är en folksjukdom 

och enligt Hjärt- och lungfonden (2019) uppskattas mellan 400 000 till 700 000 

personer i Sverige leva med KOL. Socialstyrelsen (2018) rapporterar ett dödstal på 

3000 personer per år i Sverige och mer än tre miljoner människor över hela världen 

dör årligen till följd av sjukdomen (Rabe & Watz, 2017; World health organisation 

[WHO], 2021). Med tanke på den höga sjukdomsprevalensen och sjukdomens 

komplicerade förlopp är kunskap om och förståelse av KOL väsentligt (Rabe & 

Watz, 2017). Oavsett arbetsplats är det stor sannolikhet att som sjuksköterska möta 

personer med KOL. För att sjuksköterskan ska kunna möta och ge personer med 

KOL god omvårdnad krävs det därför fördjupad kunskap och förståelse för hur det 

är att leva med sjukdomen.   

 

Bakgrund 
Att leva med KOL innebär förändringar i det vardagliga livet då det är en komplex 

inflammatorisk sjukdom i luftvägarna som gradvis förvärras (Hjärt- och 

lungfonden, 2019; Rabe & Watz, 2017; WHO, 2021). Inflammation samt 

förträngning i luftvägarna uppstår generellt till följd av bronkiolit och emfysem 

(Hjärt- och lungfonden, 2019) vid vilken bland annat vita blodkroppar aktiveras och 

kroppen gör ett försök att bekämpa skadliga ämnen. När kroppen under en längre 

period exponerats, av till exempel skadliga ämnen från cigaretter, blir däremot den 

inflammatoriska processen överaktiv, vilket resulterar i vävnadsskada då kroppen 

inte längre kan skilja på främmande organism och den egna vävnaden (Larsson, 

2012; Larsson, 2018). Sjukdomen debuterar vanligtvis i 45-årsåldern (Larsson, 

2018) med andfåddhet, hosta och slembildning som de tre vanligaste symtomen 

(WHO, 2021). Kronisk trötthet, viktnedgång och en nedsatt fysisk förmåga är 

ytterligare tre symtom på KOL vilket innebär att personen ofta är orkeslös och 

begränsad i sin vardag (Larsson, 2012; Larsson, 2018). Tobaksrökning är den 

primära orsaken till KOL, men även genetiska faktorer och andra miljöfaktorer 
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samt astma kan ge upphov till diagnosen (Rabe & Watz, 2017; WHO, 2021). Det 

progressiva sjukdomsförloppet kan därför variera beroende på vad som initierat 

sjukdomen. Risken att insjukna ökar inte enbart vid tobaksrökning eller i kontakt 

med skadliga ämnen utan även vid infektioner och fysisk inaktivitet (Rabe & Watz, 

2017). Diagnosen KOL baseras på den kliniska bilden samt bedömning av 

lungornas funktion med hjälp av spirometri. Den spirometriska mätningen syftar 

till att undersöka en persons forcerade expiratoriska volym under en sekund, även 

kallat FEV1. KOL indelas i olika stadier för att klassificera sjukdomens 

svårighetsgrad; från stadie ett till fyra beroende på personens förmåga att uppnå 

förväntat FEV1-värde (Larsson, 2012; Larsson, 2018). Stadium ett, lindrig KOL, 

definieras av ett FEV1- värde motsvarande 80 procent eller mer och stadium två, 

medelsvår KOL, innefattas av ett värde mellan 50 och 80 procent. Stadium tre 

benämns svår KOL, med ett intervall på 30 till 50 procent och slutligen mycket svår 

kol, stadium fyra, där den forcerade expiratoriska volymen är under 30 procent av 

väntat FEV1- värde (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

[GOLD], 2021). Även andra faktorer till exempel samexisterande sjukdomar och 

förekomst och intensitet av andnöd har betydelse vid bestämning av svårighetsgrad 

(Larsson, 2018). Det går inte att bli frisk från KOL, däremot kan symtomen lindras. 

I behandlingen ingår även preventiva åtgärder för att undvika försämring i 

sjukdomen. För personer som röker är rökstopp det första och viktigaste steget för 

att undvika ytterligare försämring av lungfunktionen (Rabe & Watz, 2017; WHO, 

2021). Att sluta röka kan vara svårt och rådgivning är därför en viktig del i 

behandlingen. Vidare konstateras att vaccination mot influensa och pneumokocker 

samt fysisk aktivitet kan vara betydelsefulla preventiva åtgärder för att undvika ett 

allvarligare sjukdomsförlopp (Larsson, 2012; WHO, 2021). Virus- och 

bakterieinfektioner är nämligen vanliga orsaker till exacerbation, en akut 

försämring i sjukdomen (Larsson, 2018). Den symtomlindrande behandlingen 

består bland annat av luftrörsvidgande och antikolinerga läkemedel och vid långt 

framskriden sjukdom kan syrgasbehandling i hemmet ges (Hjärt- & lungfonden, 

2019; Rabe & Watz, 2017). Personer med KOL kan även vara i behov av sjukvård 

vid svår exacerbation (Larsson, 2018) varpå sjuksköterskan spelar en central roll i 

deras omvårdnad.  



 8 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

  

Ett sätt att möta personer som lever med KOL är att arbeta utifrån sjuksköterskans 

sex kärnkompetenser där samverkan i team är en av dem. Sjuksköterskan behöver 

kunna samverka med andra professioner för att tillgodose en sammanhängande och 

trygg vård och är ansvarig för att samordna de olika funktionerna i teamet (Berlin, 

2019). I arbetet med personer som har sjukdomen KOL är exempelvis fysioterapi 

en viktig del i behandlingen och en fysioterapeut behöver ofta involveras (Larsson, 

2018) och sjuksköterskan ansvarar för samordningen av olika personalkategorier. I 

kärnkompetensen informatik förväntas sjuksköterskan dokumentera på ett sätt som 

överensstämmer med den unika personens målsättningar och preferenser (Liljequist 

& Florin, 2019), och möjliggör för denne att sätta sig in i sin egen vård. 

Sjuksköterskan ska även arbeta utifrån evidensbaserad vård vilket innebär att alla 

omvårdnadsåtgärder måste grunda sig i forskning eller beprövad vetenskap och ska 

genomföras utifrån personens önskemål och behov. Att vara medveten om dennes 

perspektiv är en central del i omvårdnadsarbetet (Willman, 2019). I 

kärnkompetensen ledarskap ingår pedagogik och en sjuksköterska behöver vara 

pedagogisk för att kunna anpassa ett möte utifrån patienter och närståendes 

specifika önskemål och tankar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Då den 

kliniska bilden av KOL kan variera och inte alltid överensstämmer med den 

förväntade i relation till sjukdomsstadiet (Larsson, 2018) är det som sjuksköterska 

betydelsefullt att utgå från personens unika situation och preferenser, vilka är 

viktiga aspekter i den sista kärnkompetensen; personcentrerad vård. Ett 

personcentrerat arbetssätt främjar samarbetet mellan person och sjuksköterska 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

  

McCormack och McCance (2006) har utformat en modell för personcentrerad vård 

där fyra områden identifierats som viktiga i strävan efter ett personcentrerat 

förhållningssätt och modellen är användbar i mötet med personer med KOL. 

Förutsättningar är den första delen där huvudfokus ligger på sjuksköterskans 

förmåga och hängivenhet i det patientnära arbetet. Att som sjuksköterska vara 

medveten om sina egna värderingar samt att ha en god självkännedom är ytterligare 

två avgörande förutsättningar. Nästkommande område berör vårdmiljön och dess 
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sammanhang. Olika yrkesgrupper med varierande kompetenser, goda 

arbetsrelationer samt ett gemensamt beslutsfattande utgör hörnstenar i vårdmiljön. 

Ledarskapet samt kulturen på en arbetsplats beskrivs även den ha inverkan på 

arbetsplatsen. McCormack och McCance (2006) betonar att vårdmiljön har 

betydelse för de personcentrerade processerna vilket är nästa område i modellen 

där fokus ligger på personen. Sjuksköterskan behöver beakta personens egna 

värderingar samt utforska förståelsen för situationen för att därefter kunna ge 

adekvat information utifrån de givna förutsättningarna. Modellens sista område; 

förväntade resultat berör personens känsla av välbefinnande, upplevelser av 

delaktighet i vården samt tillfredsställelse beträffande den givna vården 

(McCormack & McCance, 2006). Personcentrerad vård är en avgörande del i 

omhändertagandet av personer som lever med KOL då upplevelsen av verkligheten 

varierar, varje enskild person har olika livsvärld (Birkler, 2007). Birkler (2007) 

betonar att det är viktigt att skapa en förståelse för en persons livsvärld för att skapa 

förutsättning att förstå den enskildes upplevelser. Sammanfattningsvis lever 

personer i olika livsvärldar och på motsvarande sätt kan upplevelser av sjukdomen 

KOL skilja sig åt från en person till en annan. Således är det väsentligt att som 

sjuksköterska få kunskap om personer med KOL:s upplevelser för att skapa 

förståelse för hur det är att leva med sjukdomen.  

 

Syfte 
Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom.  

 

Metod 

Design 

Studiens design är en allmän litteraturstudie baserad på systematiska 

databassökningar av vetenskapliga, kvalitativa artiklar, med avsikt att sammanställa 

vetenskapliga artiklar för att få en helhetsbild av ämnet (Rosén, 2017). Friberg 
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(2017b) beskriver att en allmän litteraturstudie har utgångspunkt i ett valt problem 

inom ett specifikt ämne som kartläggs genom en sammanvägning av litteratur och 

befintlig forskning.  

 

Sökvägar och urval 

Inledningsvis gjordes en pilotsökning i databasen Cinahl Complete för att få en 

överblick över relevant forskning inom ämnet. Därefter utfördes en mer systematisk 

sökning i databaserna Pubmed, som förutom omvårdnad även innefattar artiklar om 

medicin, samt Cinahl Complete som till största del innefattar artiklar inom 

omvårdnad. Även PsycINFO användes för artikelsökning, i databasen finns 

material med inriktning på beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2017). 

Utifrån syftet identifierades nyckelorden personer, upplevelser, att leva med och 

kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Nyckelorden samt dess synonymer placerades in 

i fyra olika sökblock, se bilaga 1. För att få ett innehållsrikt resultat krävs ett flertal 

synonymer till varje ord vilka söktes fram via Svensk MeSH (Karlsson, 2017). I 

databaserna identifierades sedan ett ämnesord per block och orden var i sin tur 

representativa för artikelns innehåll. För att inkludera samtliga ändelser av ett ord 

med samma ordstam användes trunkering (*). Även frassökning användes för att 

bevara betydelsen av en ordföljd vid sökning, till exempel “kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom” (Karlsson, 2017). Den booleska operatorn OR användes mellan 

synonymerna i samtliga block för att öka känsligheten och få ett mer heltäckande 

resultat. Efter separata blocksökningar slogs blocken ihop till en sökning med den 

booleska operatorn AND för att isolera resultatet till valt område (Karlsson, 2017). 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara skrivna på engelska samt vara 

publicerade mellan år 2016 och 2021. Ytterligare begränsningar i Cinahl Complete 

var att artiklarna skulle vara peer-reviewed och forskningsartiklar. Efter sökning i 

samtliga databaser identifierades 258 artiklar i Cinahl Complete, 515 i Pubmed och 

95 i PsycINFO. En manuell sökning gjordes som komplement till de systematiska 

sökningarna för att innefatta allt material varpå en artikel identifierades som 

relevant för studien. Initialt lästes titel samt abstract gemensamt av författarna och 

15 artiklar som svarade på studiens syfte selekterades. Därefter lästes artiklarna i 
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sin helhet varefter en artikel som ej svarade till syftet uteslöts, slutresultatet blev 

således 14 artiklar. 

 

Granskning och analys 

Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar användes för 

granskning av de 14 artiklarna (Blomqvist et al., 2016). Granskningen av samtliga 

artiklar sammanställdes i enskilda artikelöversikter (se bilaga 2) och utfördes först 

individuellt och därefter gemensamt av författarna.  

  

Analysen som användes var kvalitativ textanalys. Friberg (2017a) har utformat en 

femstegsmodell som låg till grund för analysarbetet, se figur 1. I det första steget 

studerades artiklarnas innehåll upprepade gånger, med fokus på resultatdelen för att 

få en helhetsbild. I steget därefter plockades de viktigaste delarna av resultaten för 

varje artikel ut och i det tredje steget urskildes och sammanställdes det material som 

berörde personernas upplevelser det vill säga den del av arbetet som besvarade 

studiens syfte. Därefter analyserades materialet och likheter och skillnader 

identifierades från respektive artiklar och kategorier skapades utifrån gemensamma 

fynd. I det femte och sista steget sammanfattades den genomförda analysen för att 

ge läsaren förutsättning att förstå kategorierna som skapats (Friberg, 2017a). 

Huvudkategorier samt underkategorier skapades, se figur 2. Steg ett till fyra 

utfördes först individuellt av författarna och sedan diskuterades de enskilda fynden 

gemensamt till konsensus uppnåtts. Det sista steget utfördes därefter tillsammans.  

 

Figur 1. Tolkning av Fribergs femstegsmodell av textanalys.  
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Etiska överväganden 

Endast artiklar godkända av en etisk kommitté, där även informerat samtycke fanns, 

inkluderades. För att en studie skall vara etiskt godkänd krävs bland annat att 

forskarna har respekt för och tar hänsyn till varje deltagare samt att eventuella risker 

med studien vägs mot de vetenskapliga intentionerna (Lag om etikprövning av 

forskning som avser människor, 2003). Tillräcklig information samt förståelse av 

en studies innebörd samt konsekvenser är viktigt för deltagarnas autonomi, detta 

brukar benämnas informerat samtycke (Kjellström, 2017). De inkluderade 

artiklarna var alla etiskt godkända och informerat samtycke fanns. Översättningarna 

av artiklarna från engelska till svenska gjordes med noggrannhet för att möjliggöra 

en korrekt beskrivning. Samtliga artiklar som besvarade studiens syfte togs med 

oberoende av överensstämmelse med författarnas förförståelse, vilken skrevs ned 

innan påbörjad studie. Förförståelsen riskerar att påverka studiens resultat och för 

att minimera risken för ett vinklat resultat utfördes initialt granskning och analys av 

författarna var för sig och därefter tillsammans. 

 

Förförståelse 

Birkler (2007) definierar förförståelse som en på förhand utformad uppfattning om 

olika fenomen som sedan eventuellt riskerar att färga en ny tolkning av fenomenet. 

Författarnas förförståelse inför litteraturstudien var att personer som lever med 

KOL upplever ångest och skam relaterat till sjukdomen vilket resulterar i en 

försämrad livskvalitet. Ett påverkat andningsarbete och en begränsad vardag antogs 

av författarna kunna medföra upplevelser av frustration och förtvivlan. Författarna 

hade även en föreställning om att personer med KOL ser sig själva som en börda 

för anhöriga. Förförståelsen baserades huvudsakligen på författarnas erfarenheter 

från verksamhetsförlagd utbildning samt arbete i vården. 
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Resultat 
Resultatet baserades på 14 kvalitativa artiklar från olika länder: Australien (n=1), 

Island (n=2), Jordanien (n=1), Nederländerna (n=1), Norge (n=2), Nya Zeeland 

(n=1), Schweiz (n=1), Spanien (n=1), Sverige (n=2), Tyskland (n=1) och USA 

(n=1). En del artiklar innefattade såväl patienternas, anhörigas och vårdpersonalens 

upplevelser i relation till KOL. I studien inkluderades enbart patienternas perspektiv 

då studien avsåg att beskriva personers upplevelser av att leva med KOL. Artiklarna 

publicerades mellan år 2016 och 2021 och inkluderade totalt 227 personer med 

KOL. Åldern på deltagarna varierade mellan 50 - 87 år och innefattade kvinnor och 

män i alla stadier av sjukdomen. Fem huvudkategorier och tio underkategorier 

utformades utifrån resultatet, se figur 2.  

 

 

 

Figur 2. Huvudkategorier samt underkategorier.  
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Ett förändrat liv  

Kategorin ett förändrat liv handlar om begränsningar i vardagen, en känsla av 

förlust, rädsla inför framtiden och anpassning till en ny vardag. Personerna 

upplevde att deras liv förändrats till följd av KOL och en del kände att de förlorat 

viktiga delar av livet och att de blivit begränsade. Känslor såsom ångest, oro och 

rädsla relaterade till symtombild samt funderingar på framtiden var vanligt 

förekommande. Genom anpassning till en ny vardag försökte personerna återta 

kontrollen för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt.  

 

Att vara begränsad i sin vardag 

Upplevelser av att vara begränsad i vardagen hade både kopplingar till den fysiska 

kroppen och det psykiska måendet. Andnöd uppfattades som ett hinder för att utföra 

olika aktiviteter, exempelvis att sköta sin personliga hygien, gå upp för en trappa 

eller laga mat (Ekdahl et al., 2021) och enbart tanken på besväret resulterade för 

vissa i rädsla (Jarab et al., 2018; Tumilty et al., 2020). Personerna upplevde att de 

konstant analyserade sin omgivning efter hot som kunde förvärra deras andning och 

de var ständigt aktsamma (van der Meide et al., 2020). Det fanns en oro för att inte 

ha nödvändiga hjälpmedel till hands vilket ledde till att de avstod aktiviteter de förut 

valt att delta i (Fusi-Schmidhauser et al., 2020; Jarab et al., 2018). Med tiden 

krävdes långa perioder av vila för att kunna utföra enkla uppgifter, som även tog 

längre tid och andningen hade en negativ inverkan på deras förmåga att leva sina 

liv fullt ut (Jarab et al., 2018; Sigurgeirsdottir et al., 2019; van der Meide et al., 

2020).  

  

Utöver andningen beskrevs även trötthet vara ett påtagligt problem som begränsade 

personernas dagliga liv och förmåga att exempelvis klä sig själva (Valencia-Rico 

& Burbano-López, 2020). Fysiska begränsningar medförde upplevelser av 

frustration och personerna var förtvivlade över att inte kunna fungera som tidigare, 

under livet innan KOL (Robinson et al., 2018). Några personer hade ofrivilligt 

minskat i vikt till följd av sjukdomen vilket bidrog till trötthet som ytterligare 
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begränsade vardagen (Johansson et al., 2019) och många aktiviteter behövde 

noggrant planeras i förväg för att kunna utföras. För en del var möjligheten att 

lämna den egna bostaden liten på grund av behov av syrgas, vilket av flera personer 

beskrevs som en utmaning (Jerpseth et al., 2018).  

 

En känsla av förlust samt rädsla inför framtiden  

Många personer upplevde en känsla av förlust och rädsla inför framtiden till följd 

av att leva med sjukdomen, med exempelvis upplevelser av att bli sviken av sin nu 

svagare kropp, den kropp som en gång burit upp och stöttat dem (Jerpseth et al., 

2021) och personerna fruktade hur deras framtid skulle se ut (Fusi-Schmidhauser et 

al., 2020). Personernas roller till exempel i sociala sammanhang eller som föräldrar 

ansågs ha förlorats (Valencia-Rico & Burbano-López, 2020) och KOL upplevdes 

av personerna ha en negativ inverkan på deras frihet och de hade en uppfattning om 

att världen var förändrad (Sigurgeirsdottir et al., 2019). Enligt Fusi-Schmidhauser 

et al. (2020) beskrev personerna vidare att de mist sin självständighet i förhållande 

till deras tidigare liv. Känslorna av att ha förlorat delar av sitt liv var inte enbart 

kopplade till saker personerna inte längre kunde göra utan de kände även att de 

förlorat delar av sin framtid, en framtid som inte skulle bli som de föreställt sig 

vilket medförde känslor av ångest, oro och rädsla (Tumilty et al., 2020) samt känslor 

av förlust (Ekdahl et al., 2021; Jerpseth et al., 2018).  

  

Personer upplevde en rädsla inför framtiden relaterat till en förväntad försämring i 

sjukdomen (Fusi-Schmidhauser et al., 2020; Jerpseth et al., 2018; Jerpseth et al., 

2021) och en del upplevde att framtiden var svår att tänka på, på grund av ovisshet 

om det framtida sjukdomsförloppet (Rubio, 2019). Enligt Jerpseth et al. (2018) 

upplevde personerna att de redan levde på övertid. Det fanns rädslor för att inte vara 

kapabla att klara av kommande fysiska utmaningar på grund av exempelvis 

tilltagande hosta (Jarab et al., 2018; Jerpseth et al., 2018). En del beskrev även oro 

över hur deras kroppar tidigare svarat på försämring vilket resulterade i känslor av 

att ha förlorat kontrollen (Jerpseth et al., 2021). Att bli mer beroende av andra och 

av eventuell syrgas var två faktorer som personerna fruktade inför framtiden. De 

som redan var i behov av syrgas uttryckte däremot att det var en befrielse (Ekdahl 
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et al., 2021; Johansson et al., 2019). Det som framförallt skrämde många var 

andnöden (Robinson et al., 2018; Sigurgeirsdottir et al., 2019) och för en del var 

känslan så stressande att den resulterade i panik och ångest (Jarab et al., 2018; 

Jerpseth et al., 2018; Robinson et al., 2018). Det fanns även en rädsla för att drabbas 

av infektioner som skulle kunna leda till en allvarlig försämring av deras sjukdom 

(Ekdahl et al., 2021). Slutligen upplevde personerna även en rädsla inför lidande 

och död (Ekdahl et al., 2021; Fusi-Schmidhauser et al., 2020; Jerpseth et al., 2018; 

Valencia-Rico & Burbano-López et al., 2020).  

 

Anpassning till en ny vardag  

Att leva med KOL har beskrivits som ett liv med en rad begränsningar men trots 

det upplevde personer sig ha en vilja att leva och en del kände att de hade ett bra liv 

med hopp inför framtiden (Jerpseth et al., 2021). Att anpassa sig till en ny vardag 

var ett sätt för personerna att hantera situationen och kunde exempelvis innebära att 

de fann lösningar i hemmet motsvarande nya behov (Ekdahl et al., 2021; Johansson 

et al., 2019; Tumilty et al., 2020; van der Meide et al., 2020). Anpassning till det 

nya livet förutsatte planering vilket beskrevs vara både komplicerat och 

tidskrävande, till följd av deras fluktuerande symtom var det därför svårt att förutse 

hur dagen skulle komma att se ut. Även planering för hur energin skulle fördelas 

för att räcka hela dagen upplevdes utmanande men viktigt (Johansson et al., 2019). 

Att delta i aktiviteter som inte var planerade upplevdes orsaka svår andnöd och var 

stressande och frustrerande för personerna (Ekdahl et al., 2021). Några personer 

tyckte att det var svårt att acceptera sin situation till följd av sjukdomen och kände 

maktlöshet (Sigurgeirsdottir et al., 2019), medan andra godtog livet för vad det var 

(Ekdahl et al., 2021; Robinson et al., 2018). Anpassning till en ny vardag beskrevs 

vara preventivt och främjade deras välbefinnande (Tumilty et al., 2020). Somliga 

personer upplevde däremot att de var vana vid att leva med sjukdomen, det var 

numera deras habitualtillstånd och de kände därför inte att de behövde anpassa sig 

till en ny verklighet (Marx et al., 2016).    
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Känslor av skuld och skam 

Kategorin känslor av skuld och skam handlar om upplevelser av att själv ha orsakat 

sjukdomen, skam över symtom och en känsla av att vara utpekad. Skuld var något 

ett antal personer upplevde i relation till sin sjukdom och de kände att de själva 

orsakat tillståndet. Många klandrade sig själva för tidigare eller nuvarande 

rökvanor. Personerna beskrev känslor av skam relaterade till symtomen och 

eventuella hjälpmedel. En del personer upplevde att de stack ut från mängden och 

kände att de var annorlunda.  

 

Att själv ha orsakat sjukdomen  

Personer som tidigare rökt upplevde känslor av skuld och kände att det var deras 

eget fel att de fått KOL (Bragadottir et al., 2018; Jerpseth et al., 2021; Johansson et 

al., 2019; Marx et al., 2016; Rubio, 2019). Känslan av att bära skulden för sitt 

nuvarande tillstånd påverkade den mentala hälsan negativt och en del personer 

försökte finna andra orsaker till sjukdomen för att må bättre i sig själva (Marx et 

al., 2016). Då sjukdomen är obotlig upplevde några personer det vara påfrestande 

att själva ha initierat sjukdomen (Johansson et al., 2019) och andra ansåg att de 

förtjänade att bli sjuka (Jerpseth et al., 2021). Skuldkänslorna var inte enbart 

kopplade till den egna personen, några personer upplevde skuld gentemot sina 

familjer och menade att sjukdomen påverkade både relationerna och det dagliga 

livet (Fusi-Schmidhauser et al., 2020). Tvärtemot de upplevelser som tidigare 

beskrivits förnekade somliga skuld när frågan ställdes (Bragadottir et al., 2018).  

 

Att skämmas för symtom och behov  

Ett flertal personer tyckte att det var skamligt att leva med KOL, då de upplevde att 

deras symtom såsom hosta och slembildning var besvärande både för dem själva 

och andra (Jerpseth et al., 2021; van der Meide et al., 2020). Hostan var ett exempel 

på symtom som inte gick att undanhålla och ansågs vara ett tecken på sviktande 

funktion, vilket var förknippat med skam (Jerpseth et al., 2021). Vidare tog 

andningen en stor del av energin i vardagen vilket medförde viktnedgång och 

personerna skämdes över att vara oönskat smala (Johansson et al., 2019). 
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Andningen behövde i vissa fall stöttas med syrgas vilket många upplevde som 

genant (Jerpseth et al., 2021; Tumilty et al., 2020). Även användning av andra 

hjälpmedel till exempel rullstol, beskrevs vara skamfullt (Tumilty et al., 2020). En 

del personer ignorerade sin KOL som ett sätt att hantera skammen de upplevde och 

valde att inte berätta om sjukdomen utan sa att de hade andra problem som 

förklaring till de uttalade symtomen (Jerpseth et al., 2021). Slutligen framkom skam 

till följd av att fortfarande röka (Fusi-Schmidhauser et al., 2020).  

 

En känsla av att vara utpekad  

Enligt Jerpseth et al. (2021) och Ekdahl et al. (2021) upplevde personerna att de var 

stigmatiserade både på grund av att de rökt men även till följd av sjukdomen. 

Känslan av att vara utpekad baserades på att personerna kände sig extra synliga och 

blev utsatta för fördomar vilket fick dem att vilja dra sig undan (Jerpseth et al., 

2021; Marx et al., 2016). Även ensamhet framkom som en känsla ofta kopplad till 

upplevelser av att bli dömd och stigmatiserad baserat på att de tidigare rökt. En 

kvinna berättade om en situation där en person kommit fram och sagt att hon fått 

vad hon förtjänade eftersom hon tidigare varit rökare (Jerpseth et al., 2021). 

Personerna upplevde inte enbart att de blev dömda av omgivningen utan även av 

vårdpersonal och att även de hade fördomar om personer med KOL (Fusi-

Schmidhauser et al., 2020). En del personer önskade att vårdpersonalen skulle se 

förbi sjukdomen och se dem som hela personer (Ekdahl et al., 2021).   

 

Att känna sig isolerad från andra 

Kategorin att känna sig isolerad från andra handlar om upplevelser av att behöva 

avstå sociala sammanhang och en känsla av att inte kunna dela 

sjukdomsupplevelsen med andra. Det framkom att social isolering var ett 

återkommande problem bland personerna och de upplevde att deras sjukdom gjorde 

dem mindre kapabla att delta i sociala sammanhang. Personerna kände att ingen 

förstod dem och att de således var oförmögna att dela upplevelsen av sjukdomen 

med andra.   
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Att behöva avstå från sociala sammanhang  

Studier visade att fysiska begränsningar medförde svårigheter att upprätthålla det 

sociala livet och personerna tvingades avstå exempelvis middagar med vänner, 

vilket bidrog till isolering (Marx et al., 2016; Tumilty et al., 2020). Upplevelser av 

att inte bli accepterad i sociala sammanhang ledde till att personerna istället undvek 

sådana situationer (Jerpseth et al., 2021). En annan anledning till att personerna blev 

mer och mer isolerade var på grund av hinder såsom andnöd (Tumilty et al., 2020). 

Syrgas var något som oroade några personer och bidrog till att de drog sig undan. 

En kvinna beskrev till exempel att hon en gång blivit ombedd att stänga av sin 

syrgas då den uppfattades som störande vilket slutade med att hon inte gick till 

platsen fler gånger (Rubio, 2019). Att ta med syrgasen utanför hemmet kunde 

däremot vara en fördel för vissa personer då det underlättade deltagandet i 

aktiviteter och minskade isoleringen. Tvärtom beskrevs brist på energi vara ett 

hinder som istället försvårade möjligheten av att vara delaktig (Ekdahl et al., 2021). 

Att leva med KOL var således förknippat med upplevelser av att dagligen kämpa 

med social isolering (Ekdahl et al., 2021; Marx et al., 2016).  

 

Vara oförmögen att dela upplevelsen med andra 

Det fanns en önskan hos en del personer att få dela sina sjukdomsupplevelser med 

exempelvis familj, vårdpersonal och med andra i samma situation (Fusi-

Schmidhauser et al., 2020; Jerpseth et al., 2021; Johansson et al., 2019; 

Sigurgeirsdottir et al., 2019). Samtidigt hade personerna svårt att dela med sig av 

sina tankar och känslor relaterade till sjukdomen då de upplevde att ingen 

utomstående kunde förstå känslan av att leva med KOL (Tumilty et al., 2020; van 

der Meide et al., 2020). För en del var det inte bara svårt att tala med andra utan de 

upplevde att det var omöjligt, de kände att de inte hade någon att prata med (Jerpseth 

et al., 2021; Valencia-Rico & Burbano-López, 2020). En del upplevde rädsla 

grundad i att inte få stöd av andra utan att istället bli avvisade (Jerpseth et al., 2021). 

Några personer upplevde emellertid att de blev stöttade av andra (Tumilty et al., 

2020). 
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En påverkad relation till andra  

Kategorin en påverkad relation till andra handlar om upplevelser av att vara tvungna 

att förlita sig på andra för överlevnad samt att vara en belastning för omgivningen. 

En känsla av att vara beroende framkom hos flera av personerna och upplevelserna 

berörde såväl anhöriga som vårdpersonal. Personerna upplevde att de var beroende 

av andra för att klara av vardagen. I flera studier framkom upplevelser av att vara 

en börda för andra, vilket kunde resultera i ångest.  

 

Att förlita sig på andra för överlevnad 

Parallellt med ett större hjälpbehov ökade beroendet av familj och vårdpersonal och 

personerna behövde förlita sig på andra för överlevnad, vilket fick dem att känna 

mindre glädje i livet (Fusi-Schmidhauser et al., 2020). Såväl personer i ett tidigt 

som sent stadium av sjukdomen uttryckte att det fanns ett hjälpbehov och 

upplevelser av att inte kunna hantera sina liv utan stöd från andra framfördes (Jarab 

et al., 2018; Marx et al., 2016; Tumilty et al., 2020). Vardagssysslor som personerna 

till exempel kunde behöva hjälp med var att sköta hygien och laga mat (Jarab et al., 

2018). En del personer uttryckte även upplevelser av att inte vara berättigade till 

hjälp från andra utan kände sig ovärdiga (Jerpseth et al., 2021). Upplevelser av att 

konstant behöva ta hjälp av andra resulterade i negativa känslor (Johansson et al., 

2019) och en person uttryckte att hen inte längre kunde göra någonting på egen 

hand utan var fullständigt beroende av andra (Jerpseth et al., 2021).  

 

Vara en belastning för andra  

Att vara en börda för andra upplevdes svårt och var relaterat till känslor av att vara 

i vägen (Johansson et al., 2019; van der Meide et al., 2020). Personerna hade en 

vilja att umgås med familjen men upplevde samtidigt att det var påfrestande då de 

inte orkade lika mycket som övriga familjemedlemmar och därför kände de sig som 

en belastning (Johansson et al., 2019). Det förekom inte enbart upplevelser av att 

vara till last för andra utan sjukdomen ansågs även vara ansträngande och 
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personerna upplevde följaktligen KOL som en börda för dem själva (Rubio, 2019). 

En studie visade att personerna upplevde ångest och rädsla inför att inte bli väl 

omhändertagna och de skämdes över att familjen var tvungna att ta hand om dem, 

de befarade att bli en alltför stor belastning (Valencia-Rico & Burbano-López, 

2020). 

 

Brist på kunskap skapar ovisshet 

Flera personer upplevde att de saknade kunskap om sjukdomen och önskade därför 

att vårdpersonal gett dem utbildning om KOL (Bragadottir et al., 2018; Jarab et al., 

2018; Rubio, 2019). Informationen personerna fått om sin situation upplevdes 

antingen vara bristfällig eller för sent given (Jarab et al., 2018; Sigurgeirsdottir et 

al., 2019). Personerna strävade efter hopp om att symtomen skulle bli lindrigare 

trots att de visste att sjukdomen är obotlig (Bragadottir et al., 2018) och kunskap 

sågs som en förutsättning för att hantera sin situation (Sigurgeirsdottir et al., 2019). 

Det framkom även upplevelser av att inte bli tagna på allvar eller lyssnade på och 

därför undvek vissa personer att be om mer information om sjukdomens förlopp 

trots bristande kunskap om sitt tillstånd (Jerpseth et al., 2018). En del använde 

istället internet för att lära sig mer om sjukdomen, men upplevde ändå att det inte 

var tillräckligt (Sigurgeirsdottir et al., 2019). Utöver sjukdomsutbildning sökte 

personerna förståelse av och förklaring till deras föreskrivna läkemedel (Jarab et 

al., 2018). En del personer upplevde att det fanns en diskontinuitet i vården och att 

de vid varje vårdtillfälle var tvungna att återberätta sin historia. Det fanns därför en 

rädsla av att inte få rätt vård och många personer var därför skeptiska till att erhålla 

rådgivning om sin KOL (Ekdahl et al., 2021).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Diskussionen baseras på granskning utifrån de fyra kvalitativa 

trovärdighetsbegreppen: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet samt 

överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017; Shenton, 2004).  
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Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten kan bedömas genom granskning av huruvida en studie undersökt 

det som avsetts och baseras även på bedömning av datainsamling, granskning samt 

vald analysmetod (Shenton, 2004). Den aktuella studien avsåg att studera personers 

upplevelser av att leva med KOL. Då studien syftade till att undersöka upplevelser 

valdes en kvalitativ ansats. Den genomförda pilotsökningen bekräftade att det fanns 

tillräckligt med vetenskapligt material att tillgå inför studien. Därefter användes tre 

databaser med fokus på omvårdnad för datainsamling vilket vidgade utbudet av 

relevanta artiklar och således kan tillförlitligheten stärkas (Henricson, 2017). 

Fritextord användes i databaserna och kombinerades med ämnesord i samtliga 

block och därmed inkluderades artiklar som inte framkommit om enbart ämnesord 

eller fritextord använts var för sig i sökningen (Henricson, 2017). Flera artiklar 

hittades i samtliga databaser vilket visar att sökningen var specifik. Artiklar 

publicerade mellan år 2016 - 2021 selekterades, vilket betyder att studien baserades 

på ny forskning. I de databaser där det var möjligt avgränsades sökningen med peer-

reviewed, vilket av Henricson (2017) beskrivs stärka tillförlitligheten. I Pubmed var 

det dock inte möjligt att göra begränsningen, vilket kan sänka studiens 

tillförlitlighet. I urvalet av artiklar lästes initialt titel samt abstract vilket kan vara 

en svaghet då alla artiklar inte lästes i sin helhet, möjligen missades således material 

som hade kunnat vara värdefullt för studiens resultat. Även manuell sökning 

gjordes för att finna material som inte framkommit i den schematiska sökningen 

vilket resulterade i att en relevant artikel för syftet identifierades. Vidare beskriver 

Shenton (2004) att tillförlitligheten stärks av ett varierat urval, exempelvis avseende 

kön och ålder, vilket överensstämmer med den genomförda litteraturstudien.  

 

Vid artikelgranskning användes HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar 

(Blomqvist et al., 2016), vilket möjliggjorde en noggrann bedömning och således 

säkrades de inkluderade artiklarnas kvalitet. Enligt Henricson (2017) stärks 

tillförlitligheten av att författarna först har granskat artiklarna individuellt och 

därefter tillsammans. Arbetssättet är fördelaktigt då författarna självständigt 

studerar materialet djupgående för att därefter tillsammans uppnå samstämmighet 
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vilket minskar risken för att initialt påverkas av varandra. Analysprocessen 

försvårades då en del artiklar innefattade fler än personernas upplevelser såsom 

familjers eller vårdpersonals upplevelser. Endast artiklar där det tydligt framgick 

vad som var personernas respektive övrigas upplevelser användes. Den aktuella 

studien har slutligen vid ett flertal tillfällen granskats av medstudenter samt 

handledare och diskussioner kring hur arbetet har kunnat förbättras har förts, vilket 

kan stärka tillförlitligheten (Henricson, 2017; Mårtensson & Fridlund, 2017; 

Shenton, 2004). En bibliotekarie kontaktades för att få vägledning och stöd i både 

databassökning och värdering av källor till bakgrund och resultat.  

 

Verifierbarhet  

Enligt Shenton (2004) värderas verifierbarheten utifrån hur väl metoden är 

beskriven för att även kunna bedöma om andra skulle få ett liknande resultat om de 

följde det som förklarats i metodavsnittet. Genomförandet av studien har beskrivits 

detaljerat och författarna har bland annat presenterat tillvägagångssättet för de 

schematiska sökningarna, vilka är redovisade i sökscheman, se bilaga 1. Vidare 

beskrevs framtagandet av nyckelord, deras synonymer samt ämnesord. Med tanke 

på studiens beskrivningar bör andra forskare kunna göra om sökningarna och få ett 

likartat resultat. Analysprocessen utifrån Fribergs (2017a) femstegsmodell 

redogjordes för i såväl text som figur för att ytterligare konkretisera hur kategorier 

och underkategorier skapades, se figur 1.  

 

Pålitlighet  

Shenton (2004) menar att pålitligheten påverkas av hur författarna hanterat tidigare 

erfarenheter och fördomar genom studieprocessen och betonar att resultatet ska 

spegla de studerade informanterna och inte vara baserat på författarnas erfarenheter. 

Författarnas förförståelse skrevs ned innan påbörjad studie och har ständigt beaktats 

under bearbetningen av materialet vilket stärker pålitligheten. Vissa delar av 

resultatet stämde överens med förförståelsen vilket skulle kunna sänka 

pålitligheten. Författarna tror att det beror på att de träffat flera personer med KOL 

och därigenom fått en inblick i deras situation. Trots det har allt resultat från artiklar 
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inkluderats och förförståelsen lagts åt sidan för att påvisa ett rättvist och objektivt 

förhållningssätt gentemot materialet. I resultatet framkom flera fynd som förvånade 

författarna, till exempel upplevelser av kunskapsbrist, skuld och stigmatisering. 

  

Pålitligheten kan stärkas av att författarna initialt analyserat materialet var för sig 

för att därefter tillsammans jämföra och komma fram till nya kategorier utifrån 

fynden. Samtliga artiklar var skrivna på engelska och i analysprocessen översattes 

materialet till svenska vilket kan ha varit en källa till feltolkning och därmed kan 

studiens pålitlighet sänkas (Henricson, 2017). I resultatdelen användes samtliga 

artiklar ungefär lika mycket. Anledningen till att vissa artiklar använts mindre än 

andra var att de inte svarade mot studiens syfte i lika stor omfattning. Studiens 

pålitlighet kan slutligen även stärkas av att alla inkluderade artiklar var etiskt 

godkända.  

 

Överförbarhet 

Shenton (2004) beskriver att överförbarhet handlar om i vilken mån en studies 

resultat kan generaliseras till en större befolkning. Vidare skriver Henricson (2017) 

att överförbarhet även bedöms genom att reflektera över huruvida resultatet är 

överförbart till annat sammanhang. Dessutom förutsätter överförbarhet att 

föregående kvalitetsbegrepp, tillförlitlighet, verifierbarhet och pålitlighet, är 

uppfyllda (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det är svårt att dra allmänna slutsatser 

när det gäller upplevelser då olika personer uppfattar saker på varierande sätt. 

Emellertid upplevde personerna i studien sin vardag på ungefär samma sätt och 

möjligen är resultatet därmed överförbart till liknande vårdkontext och författarna 

anser därför att abstraktionsnivån är medelhög. Stora delar av resultatet kan 

troligtvis även överföras till personer med andra kroniska sjukdomar. Såväl kvinnor 

som män inkluderades i studien varför materialet är överförbart till båda könen och 

med tanke på studiens breda syfte speglas ett stort antal personer och deras 

upplevelser av att leva med KOL. Ett brett syfte riskerar dock att inte fånga 

upplevelser från specifika grupper och möjligen hade ett smalare syfte tydligare 

kunnat representera en särskild grupps upplevelser till exempel personer med KOL 

inom palliativ vård. Studiens artiklar är från ett flertal länder då författarna ville 
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fånga ett helhetsperspektiv. Möjligheten att abstrahera resultatet till ett specifikt 

område i världen försvåras dock med tanke på mångfalden av länder, vilket kan 

sänka överförbarheten. Samtidigt fångar studien upplevelser från olika världsdelar 

där personer lever under olika samhälls- och sjukvårdsstrukturer. Överförbarheten 

kan slutligen stärkas av att tidigare kvalitetsbegrepp tagits hänsyn till. 

  

Resultatdiskussion 

Den aktuella litteraturstudiens syfte var att beskriva personers upplevelser av att 

leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Resultatet bestod av fem 

huvudkategorier och tio underkategorier. Utifrån resultatet identifierades tre 

centrala fynd; Att leva med skuld som en konsekvens av sjukdom, Att känna sig 

stigmatiserad till följd av sjukdom och Personers inställning till kunskap och 

information. Det första fyndet diskuteras med utgångspunkt i bland annat 

McCormack och McCances (2006) modell för personcentrerad omvårdnad men 

även utifrån närhetsetiken. Fynd två diskuteras utifrån ett samhällsperspektiv och i 

både fynd två och tre görs kopplingar till personcentrerad omvårdnad.   

 

Att leva med skuld som en konsekvens av sjukdom  

Personer med KOL skuldbelägger ofta sig själva och upplever sig vara ansvariga 

för att ha insjuknat. Skuldkänslorna är bland annat associerade till rökning och 

relationen till närstående. Litteraturstudiens första fynd visade att personer med 

KOL klandrade sig själva för att ha rökt, en vana som resulterat i obotlig sjukdom 

och de upplevde även skuld gentemot anhöriga då familjerelationerna påverkades 

av sjukdomen. En studie av Halding et al. (2011) synliggjorde även den att personer 

med KOL skuldbelade sig själva på grund av det lidande deras rökning medfört. 

Vidare belyser Sheridan et al. (2011) på liknande sätt personers upplevelser av 

skuldkänslor och ånger relaterade till tidigare rökvanor. Samtidigt visade 

litteraturstudien att en del inte uttryckte någon skuld kopplad till sjukdomen. Även 

Sheridan et al. (2011) betonar att det fanns personer som accepterat att rökningen 

orsakat deras sjukdom utan att anklaga sig själva för den. En annan studie visade 
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att skulden inte enbart var kopplad till rökning utan även gentemot anhöriga. 

Personer med KOL kände att deras sjukdom tog upp mycket tid från närstående 

vilket fick dem att känna skuld (Hasson et al., 2008).  

  

Skuld relaterat till sjukdom återfinns hos andra patientgrupper till exempel hos 

personer med fetma. Kirk et al. (2014) belyser upplevelser av skuldbeläggning till 

följd av att inte ha kunnat hantera sin vikt vilket resulterat i fetma. Även Granell et 

al. (2021) stödjer att personer med fetma upplevde att de själva orsakat sjukdomen 

då de inte haft kontroll över sitt matintag. Följaktligen är det inte enbart personer 

med KOL som upplever skuld relaterad till sjukdom, skuld är ett återkommande 

problem för personer med många olika sjukdomar. En sjuksköterska behöver ha 

kännedom om problematiken kring skuldbeläggning och arbeta för att minska den. 

Halding et al. (2011) lyfter däremot fram att viss vårdpersonal, däribland 

sjuksköterskan, emellanåt är en bidragande faktor till att personer med KOL 

upplever att de själva orsakat sjukdomen. Att bli ifrågasatta och bemötta på ett 

negativt sätt på en plats där trygghet borde vara grundläggande riskerar att förstärka 

personers skuldkänslor. Sjuksköterskan kan med fördel tillämpa ett personcentrerat 

förhållningssätt för att se personen bakom sjukdomen och undvika att driva på eller 

förstärka känslorna. Flertalet studier (Halding et al., 2011; Hasson et al., 2008; 

Sheridan et al., 2011) beskriver att det finns personer med KOL som upplever skuld, 

men även de som inte gör det och således behöver sjuksköterskan utforska vad den 

enskilde personen känner och bemöta hen med respekt och lyhördhet. 

Personcentrerad omvårdnad enligt McCormack och McCances (2006) modell ger 

personer som lever med KOL förutsättning att bli bemötta utifrån deras individuella 

behov, tankar och önskemål. Om sjuksköterskan arbetar med utgångspunkt i 

modellens personcentrerade processer sätts personen i fokus och en tillåtande 

atmosfär skapas där personen vågar berätta om sina skuldkänslor och på så sätt 

berörs även modellens sista område förväntade resultat (McCormack & McCance, 

2006). Möjligen kan mötet även få personen att känna sig lättad och kanske lindras 

skuldkänslorna.  
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Att som sjuksköterska möta personer med skuldkänslor beträffande olika 

sjukdomar förutsätter ett etiskt förhållningssätt. Ett sätt att sträva efter ett sådant 

förhållningssätt är att arbeta utifrån närhetsetiken vilken utgår från att varje person 

är unik och således krävs det att sjuksköterskan sätter sig in i varje möte för att 

förstå den andres perspektiv (Sandman & Kjellström, 2018). Litteraturstudien 

visade att en del personer upplevde skuldkänslor som en konsekvens av deras 

sjukdom, en uppfattning som även kunde påvisas i andra patientgrupper. Enligt 

närhetsetiken bör sjuksköterskan bekräfta och stödja den enskilde individens 

känslor och på liknande vis i mötet med de personer som inte upplever skuld 

associerad med sin sjukdom. Närhetsetiken förutsätter att sjuksköterskan engagerar 

sig i varje enskilt möte och agerar utifrån vem sjuksköterskan har framför sig. Det 

finns inga standardiserade ramar för hur en person med en viss sjukdom vill eller 

ska bli bemött utan det bestäms utifrån mötet och därmed läggs ansvaret på 

sjuksköterskan att vara närvarande och lyhörd för att kunna fånga personens tankar 

och önskemål (Sandman & Kjellström, 2018). Med utgångspunkt i närhetsetiken 

ges sjuksköterskan förutsättning till ett etiskt förhållningssätt där personen med 

eller utan skuldkänslor lyssnas in och sätts i fokus och mötet utgår från personen. 

 

Att känna sig stigmatiserad till följd av sjukdom 

Personer med KOL är i dagens samhälle offer för en dömande kultur där de 

upplever stigmatisering relaterad till deras sjukdom. Litteraturstudiens andra fynd 

visade att personer upplevde att både utomstående och vårdpersonal hade fördomar 

och dömde dem på grund av deras sjukdom eller rökvanor, vilket fick dem att känna 

sig stigmatiserade. En studie av Halding et al. (2011) bekräftar att personer med 

KOL upplevde stigmatisering och visade vidare att personerna kände sig mindre 

värda till följd av sin sjukdom. Personerna kände att de blev orättvist behandlade 

och saknade stöd från samhället och i stället blev bestraffade för tidigare rökning 

och nuvarande sjukdom (Halding et al., 2011). Vidare stödjer även Berger et al. 

(2011) att KOL upplevdes vara stigmatiserande framförallt i förhållande till 

utomstående, stigmatiseringen var ofta mindre avseende nära relationer. En del 

personer upplevde emellertid ingen stigmatisering, de upplevde inte att de blev 

annorlunda behandlade på grund av sin sjukdom av vare sig närstående eller andra 
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(Berger et al., 2011). En del personer tillämpade olika undvikande beteenden för att 

kringgå känslan av att vara annorlunda vilket i vissa fall resulterade i fördröjd 

läkemedelsbehandling. De undvek till exempel att söka vård då det fanns en rädsla 

för ett fördomsfullt bemötande (Halding et al., 2011). Stigmatisering av personer 

som lever med KOL ger upplevelser av att vara exkluderade och är ett problem som 

återfinns såväl inom vården som i samhället i övrigt. 

  

Stigmatisering förekommer inte enbart hos personer som lever med KOL utan 

påträffas även exempelvis hos personer med psykisk sjukdom. Enligt Lagunes-

Cordoba et al. (2021) var upplevelserna av att bli stigmatiserade återkommande och 

personerna beskrev att både närstående och andra i samhället visade rädsla 

gentemot dem på grund av deras psykiska sjukdom. Vidare framkom även att 

personerna kände sig dömda av omgivningen och att de fick ta emot negativa 

kommentarer, till exempel att de var galna. Samhällets reaktioner på deras psykiska 

sjukdom fick personerna att vilja dölja den för att undvika stigmatisering (Lagunes-

Cordoba et al., 2021). Således är stigmatisering och känslor av att vara utpekad i 

samhället ett problem som bör uppmärksammas då det drabbar personer med många 

olika sjukdomar. Att känna sig exkluderad och utpekad i samhället riskerar att 

resultera i utanförskap och isolering, vilket i sin tur kan leda till psykisk ohälsa eller 

förvärra en redan befintlig psykisk sjukdom. Litteraturstudien visade att personer 

med KOL drog sig undan och kände sig ensamma till följd av att de blev utsatta för 

fördomar relaterade till deras sjukdom. Det finns 16 globala mål av vilka mål 

nummer tre är god hälsa och välbefinnande (United Nations Development 

Programme [UNDP], 2021). I de fall där psykisk ohälsa förekommer hos personer 

med KOL uppfylls inte tidigare nämnt mål och sjuksköterskor bör arbeta för att 

främja välbefinnande och hälsa. Om en sjuksköterska har fördomar eller en 

dömande inställning gentemot personer med KOL kan arbetet för välbefinnande 

möjligen påverkas på ett negativt sätt och därmed reduceras möjligheten att 

uppfylla det tredje globala målet. Det globala målet uppfylls exempelvis inte heller 

till följd av att personer röker då rökning är förenat med flera hälsorisker och kan 

leda till sjukdom i exempelvis andningsorganen (Folkhälsomyndigheten, 2020). 

Runt om i världen pågår preventivt arbete för att reducera antalet rökare i samhället 
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och nationellt finns ett mål som innebär att andelen personer som röker ska 

underskrida fem procent av folkmängden år 2025 (Folkhälsomyndigheten, 2021). 

Arbetet för ett rökfritt samhälle fortgår och i framtiden finns en förhoppning om att 

rökningen eliminerats och att färre personer insjuknar i KOL. Sjuksköterskan är en 

del i det proaktiva arbetet och behöver ständigt arbeta för att personer med KOL 

ska sluta röka. Målet kan inte enbart kopplas till psykisk ohälsa och rökning utan 

personerna upplevde på olika sätt sin tillvaro som påfrestande. Samhällets fördomar 

riskerar även att leda till att personer som lever med KOL inte söker vård i tid på 

grund av en rädsla för att andra ska döma dem. Det undvikande beteendet kan på 

sikt leda till fler och längre sjukhusinläggningar och därmed påverkas 

samhällsekonomin negativt. Personer med KOL behöver stöttas och inte 

stigmatiseras för att minska fördomarna i samhället.  

  

I rollen som sjuksköterska är det viktigt att bidra till att eliminera befintliga 

fördomar och understödja personer med KOL för att främja hälsa och även här kan 

det vara lämpligt att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt. Personcentrerad 

omvårdnad skapar förutsättningar för att se den enskilde personen varvid fördomar 

motarbetas och unika behov sätts i fokus. Sjuksköterskan kan med fördel vara 

öppen och lyhörd inför den enskilde personen och aktivt arbeta mot fördomar för 

att skapa trygghet. Att vara medveten om och att kunna bortse från sina egna 

fördomar och värderingar är centralt för att minska stigmatisering och känslan av 

att vara utpekad. Ett annat sätt för sjuksköterskan att stödja personerna är att föreslå 

en patientförening för personer med KOL, där möjlighet till att träffa andra personer 

med samma sjukdom finns. Även KOL-skola kan vara ett alternativ för att minska 

känslan av att vara ensam och utpekad på grund av sjukdomen och möjligen finna 

gemenskap tillsammans med andra personer i samma situation.  

 

Personers inställning till kunskap och information 

Personer med KOL upplever att vårdpersonal inte ger dem tillräckligt med kunskap 

avseende deras sjukdom trots att önskemålet finns. Detta skapar osäkerhet. 

Litteraturstudiens tredje fynd visade att personer som lever med KOL upplevde att 
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de fick undermålig information om sin sjukdom och uttryckte att de inte vågade be 

om ytterligare upplysningar för att uppnå förståelse. Upplevelserna återfanns i en 

annan studie där personer med KOL uppgav att utbildningen de fått i samband med 

sjukdomsdebuten var ologisk och osammanhängande, vilket skapade känslor av 

ovisshet. En del fortsatte exempelvis med ohälsosamma vanor till följd av att de 

inte förstått den begränsade informationen som givits (Sossai et al., 2011). Även 

Sheridan et al. (2011) redogör för att personer med KOL upplevde att informationen 

de fått var motsägelsefull och komplicerad, vilket gjorde att de inte förstod 

innebörden av sin sjukdom, de förväxlade till exempel KOL med astma. Vidare 

beskrev Hasson et al. (2008) upplevelser av bristfällig information på ett liknande 

sätt och betonade att de flesta personerna med KOL önskade få veta mer om sin 

sjukdom. Däremot upplevde en del att de inte ville få information om utvecklingen 

av sjukdomen (Hasson et al., 2008). Oavsett om en person vill eller inte vill få 

information om sitt tillstånd bör sjuksköterskan ge personen möjlighet till att välja.  

En del i sjuksköterskans kärnkompetenser är att på ett adekvat sätt utforska hur 

personen ställer sig till exempelvis frågan om information och utbildning om 

sjukdomen, detta för att möjliggöra ett personcentrerat bemötande. Det är viktigt 

att personer med KOL får tillräckligt med information om sjukdomen för att kunna 

hantera situationen och leva ett så bra liv som möjligt. Det kan däremot vara svårt 

att som sjuksköterska inte ge information om sjukdomen och vad som till exempel 

kan göras för att underlätta vardagen i de fall där personer inte vill ha informationen. 

En fråga att ställa sig som sjuksköterska kan vara varför personer väljer att inte få 

kunskap och förståelse, förnekar de situationen, genomgår de en kris eller finns det 

något annat hinder? I litteraturstudien framkom att personer avböjde rådgivning till 

följd av diskontinuitet i vårdkedjan, att de vid varje besök fick träffa ny 

vårdpersonal. Möjligen medför det att förtroendet för personalen brister vilket 

resulterar i att personerna inte vill öppna upp sig och ta emot råd från någon de 

endast mött en gång. Kontinuitet i vården främjar trygghet hos personer med KOL 

och bör eftersträvas, sjuksköterskan spelar i detta fall en central roll. En 

kontaktsjuksköterska kan vara ett alternativ för att skapa en sammanhängande och 

trygg vård för personer med KOL. De kan därmed delvis befrias från upplevelsen 

av att vid varje besök behöva återberätta sin historia och har ständigt någon att 
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vända sig till för stöd eller rådgivning. Författarna anser att uppföljning och 

återbesök är viktiga delar som kontaktsjuksköterskan kan ansvara för. Det kan även 

vara av värde att sjuksköterskan arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 

för att undersöka den enskilde personens sätt att se på olika saker och därmed 

försöka förstå personen och dennes synsätt.   

  

För de personer som vill ha mer information om sin sjukdom kan sjuksköterskan 

erbjuda deltagande i en KOL-skola. Utbildningen gör det möjligt för personer med 

KOL att utöka sin kunskap, förstå sjukdomen samt känna igen tecken på försämring 

vilket kan minska känslan av ovisshet och därmed istället främja trygghet (Larsson, 

2012). Om personerna själva besitter kunskap kan de i sin tur förmedla den vidare 

ut i samhället och minska rådande kunskapsbrist. Litteraturstudien synliggjorde att 

det fanns brister i kunskapen hos personer som lever med KOL och författarna anser 

att det är av stor vikt att arbeta vidare med att utveckla hur kunskap förmedlas 

utefter personernas olika behov och önskemål. För att förbättra arbetet med 

personer med KOL behöver möjligen tillvägagångssättet för förmedling av kunskap 

utvecklas och standardiseras och eventuellt kan en mall utformas för ändamålet. 

Det är dock centralt att sjuksköterskan fortfarande utgår från personens individuella 

behov utöver den standardiserade mallen för kunskapsförmedling. Personer med 

KOL kan med mer kunskap om sin sjukdom möjligen leva ett mer självständigt liv 

genom att ha kännedom om symtom och vad de kan göra för att må bättre.  

 

Slutsats 
Litteraturstudien visar att personer med KOL lever ett utmanande liv och att 

upplevelsen av sjukdomen varierar, men framträdande är att de känner sig 

begränsade såväl fysiskt som psykiskt vilket leder till att de behöver anpassa 

vardagen utifrån sjukdomen. Personer med KOL upplever även skuld och skam av 

att själva ha orsakat sjukdomen men också gentemot närstående och av att vara en 

belastning för dem. Personer med KOL upplever sig även stigmatiserade av 

samhället och av att de inte fått den kunskap som krävs för att leva med sjukdomen. 

Genom litteraturstudien ökas medvetenheten, förmågan att förstå samt kunskapen 
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om personernas upplevelser av att leva med KOL. Det ger sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal möjlighet att bemöta personer med KOL som unika individer och 

bedriva personcentrerad omvårdnad.   

 

Ytterligare forskning som skulle vara ett komplement till den här studien och för 

vidare utveckling är studier av hur personer upplever att det är att leva med KOL i 

olika sjukvårdskontexter, till exempel slutenvård respektive öppenvård. Vården 

utformas sannolikt olika beroende på vårdinstans och möjligen skiljer 

upplevelserna sig åt. Värdefullt hade även varit att forska mer specifikt om varje 

stadium av sjukdomen för att se eventuella skillnader och kunna ge specifik 

omvårdnad för personer med KOL. Litteraturstudien tillsammans med vidare 

forskning kan vara viktiga delar i utvecklingsarbetet för att ge personer som lever 

med KOL optimal vård.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 33 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 
Referenser  
* = Artiklar som presenteras i resultatet 

 

Berger, B. E., Kapella, M. C., & Larson, J. L. (2011). The Experience of Stigma in 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Western Journal of Nursing Research, 

33(7), 916–932. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1177/0193945910384602 

 

Berlin, J. (2019). Teamarbete. I J. Leksell & M. Lepp (Red.), Sjuksköterskans 

kärnkompetenser (2 uppl., s. 139-158). Liber.  

 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad: Etik och människosyn. Liber.  

  

Blomqvist, K., Orrung Wallin, A., & Beck, I. (2016). HKR:s granskningsmall för 

KVALITATIVA studier. [Opublicerat manuskript]. Fakulteten för Hälsovetenskap, 

Högskolan Kristianstad. 

 

*Bragadottir, G. H., Halldorsdottir, B. S., Ingadottir, T. S., & Jonsdottir, H. (2018). 

Patients and families realising their future with chronic obstructive pulmonary 

disease - A qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 27(1-2), 57-64. 

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/jocn.13843 

 

*Ekdahl, A., Söderberg, S., & Rising-Holmström, M. (2021). Living with an ever-

present breathlessness: Women's experiences of living with chronic obstructive 

pulmonary disease stage III or IV. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 00, 1-

10. https://doi.org/10.1111/scs.12998 

 

Friberg, F. (2017a). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvalitativ forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (3 uppl., s. 129-138). Studentlitteratur.   

 

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1177/0193945910384602
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/jocn.13843
https://doi.org/10.1111/scs.12998


 34 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Friberg, F. (2017b). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för 

uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3 uppl., s. 141-151). 

Studentlitteratur.  

 

Folkhälsomyndigheten. (23 maj 2020). Hälsorisker med rökning. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-

inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/tobak-och-liknande-

produkter/halsorisker-med-rokning/ 

Folkhälsomyndigheten. (8 september 2021). Förebyggande arbete tobak och 

liknande produkter. https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-

levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-andts/tobak-och-liknande-

produkter/  

*Fusi-Schmidhauser, T., Froggatt, K., & Preston, N. (2020). Living with Advanced 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Qualitative Interview Study with 

Patients and Informal Carers. COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease, 17(4), 410–418. https://doi.org/10.1080/15412555.2020.1782867  

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. (2021). Global strategy for 

the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary 

disease. https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/11/GOLD-REPORT-

2021-v1.1-25Nov20_WMV.pdf  

 

Granell, A., le Roux, C. W., & McGillicuddy, D. (2021). “You Are Always at War 

With Yourself” The Perceptions and Beliefs of People With Obesity Regarding 

Obesity as a Disease. Qualitative Health Research, 31(13), 2470-2485. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1177/10497323211040767  

 

Halding, A.-G., Heggdal, K., & Wahl, A. (2011). Experiences of self-blame and 

stigmatisation for self-infliction among individuals living with COPD. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25(1), 100-107. 

https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2010.00796.x  

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/tobak-och-liknande-produkter/halsorisker-med-rokning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/tobak-och-liknande-produkter/halsorisker-med-rokning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/tobak-och-liknande-produkter/halsorisker-med-rokning/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-andts/tobak-och-liknande-produkter/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-andts/tobak-och-liknande-produkter/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/forebyggande-arbete-inom-andts/tobak-och-liknande-produkter/
https://doi.org/10.1080/15412555.2020.1782867
https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/11/GOLD-REPORT-2021-v1.1-25Nov20_WMV.pdf
https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2020/11/GOLD-REPORT-2021-v1.1-25Nov20_WMV.pdf
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1177/10497323211040767
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1177/10497323211040767
https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2010.00796.x


 35 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Hasson, F., Spence, A., Waldron, M., Kernohan, G., McLaughlin, D., Watson, B., 

& Cochrane, B. (2008). I can not get a breath: experiences of living with advanced 

chronic obstructive pulmonary disease. International Journal of Palliative Nursing, 

14(11), 526-531. https://doi.org/10.12968/ijpn.2008.14.11.31756   

 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 

metod: från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., s. 411-420). 

Studentlitteratur. 

 

Hjärt- och lungfonden. (25 september 2019). KOL. https://www.hjart-

lungfonden.se/sjukdomar/lungsjukdomar/kol/  

 

*Jarab, A., Alefishat, E., Mukattash, T., Alzoubi, K., & Pinto, S. (2018). Patients´ 

perspective of the impact of COPD on quality of life: a focus group study for 

patients with COPD. International Journal of Clinical Pharmacy, 40(3), 573-579. 

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1007/s11096-018-0614-z  

 

*Jerpseth, H., Dahl, V., Nortvedt, P., & Halvorsen, K. (2018). Older patients with 

late-stage COPD: Their illness experiences and involvement in decision-making 

regarding mechanical ventilation and noninvasive ventilation. Journal of Clinical 

Nursing, 27(3-4), 582-592. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/jocn.13925 

 

*Jerpseth, H., Knutsen, I. R., Jensen, K. T., & Halvorsen, K. (2021). Mirror of 

shame: Patients experiences of late-stage COPD. A qualitative study. Journal of 

Clinical Nursing, 30(19-20), 2854-2862. http://dx.doi.org/10.1111/jocn.15792  

 

*Johansson, H., Berterö, C., Berg, K., & Jonasson, L.-L. (2019). To live a life with 

COPD - the consequences of symptom burden. International Journal of Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease, 14, 905–909. 

https://doi.org/10.2147/COPD.S192280  

 

https://doi.org/10.12968/ijpn.2008.14.11.31756
https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/lungsjukdomar/kol/
https://www.hjart-lungfonden.se/sjukdomar/lungsjukdomar/kol/
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1007/s11096-018-0614-z
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/jocn.13925
http://dx.doi.org/10.1111/jocn.15792
https://doi.org/10.2147/COPD.S192280


 36 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Karlsson, E. K. (2017). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., s. 81-97). 

Studentlitteratur. 

 

Kirk, S. F. L., Price, S. L., Penney, T. L., Rehman, L., Lyons, R. F., Piccinini-Vallis, 

H., Vallis, T. M., Curran, J., & Aston, M. (2014). Blame, Shame, and Lack of 

Support: A Multilevel Study on Obesity Management. Qualitative Health 

Research, 24(6), 790–800. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1177/1049732314529667  

 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., s. 57-80). 

Studentlitteratur. 

  

Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, ändrad 

2019:1144). Sveriges Riksdag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-

forskning-som_sfs-2003-460 

 

Lagunes-Cordoba, E., Davalos, A., Fresan-Orellana, A., Jarrett, M., Gonzalez-

Olvera, J., Thornicroft, G., & Henderson, C. (2021). Mental Health Service Users’ 

Perceptions of Stigma, From the General Population and From Mental Health 

Professionals in Mexico: A Qualitative Study. Community Mental Health Journal, 

57(5), 985–993. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1007/s10597-020-00706-4  

 

Larsson, K. (2012). Kol: Våga skaffa ett bättre liv. Karolinska Institutet University 

Press.  

 

Larsson, K. (2018). KOL i primärvården (2 uppl.). Studentlitteratur.  

 

Liljequist, D., & Florin, J. (2019). Informatik och eHälsa. I J. Leksell & M. Lepp 

(Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (2 uppl., s. 289-340). Liber.  

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1177/1049732314529667
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1177/1049732314529667
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1007/s10597-020-00706-4


 37 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

*Marx, G., Nasse, M., Stanze, H., Boakye, S. O., Nauck, F., & Schneider, N. 

(2016). Meaning of living with severe chronic obstructive lung disease: a 

qualitative study. BMJ open, 6(12), 1-8. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-

011555  

 

McCormack, B., & McCance, T. V. (2006). Development of a framework for 

person-centred nursing. Journal of Advanced Nursing, 56(5), 472-479. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1111/j.1365-2648.2006.04042.x  

 

Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. 

Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad (2 uppl., s. 421-438). Studentlitteratur. 

 

Rabe, K. F., & Watz, H. (2017). Chronic obstructive pulmonary disease. Lancet, 

389, 1931–1940. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31222-9  

 

*Robinson, K., Lucas, E., van den Dolder, P., & Halcomb, E. (2018). Living with 

chronic obstructive pulmonary disease: The stories of frequent attenders to the 

Emergency Department. Journal of Clinical Nursing, 27(1-2), 48-56. 

http://dx.doi.org/10.1111/jocn.13842 

  

Rosén, M. (2017). Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., 

s. 375-389). Studentlitteratur. 

 

*Rubio, M. (2019). Patient Perceptions of Life-limiting Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease. The Journal for Nurse Practitioners, 15(2), 183-188. 

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1016/j.nurpra.2018.10.005  

 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken: etik för vårdande yrken (2 uppl.). 

Studentlitteratur.   

https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011555
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011555
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/j.1365-2648.2006.04042.x
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/j.1365-2648.2006.04042.x
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31222-9
http://dx.doi.org/10.1111/jocn.13842
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1016/j.nurpra.2018.10.005


 38 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

Shenton, A. K. (2004). Strategies for Ensuring Trustworthiness in Qualitative 

Research Projects. Education for Information, 22, 63-75. 

https://doi.org/10.3233/EFI-2004-22201  

 

Sheridan, N., Kenealy, T., Salmon, E., Rea, H., Raphael, D., & Schmidt-Busby, J. 

(2011). Helplessness, self-blame and faith may impact on self management in 

COPD: a qualitative study. Primary Care Respiratory Journal, 20(3), 307-314. 

https://doi.org/10.4104/pcrj.2011.00035 

 

*Sigurgeirsdottir, J., Halldorsdottir, S., Arnardottir, R. H., Gudmundsson, G., & 

Bjornsson, E. H. (2019). COPD patients' experiences, self-reported needs, and 

needs-driven strategies to cope with self-management. International Journal of 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 14, 1033–1043. 

https://doi.org/10.2147/COPD.S201068  

 

Socialstyrelsen. (11 december 2018). Vården vid astma och KOL måste bli bättre. 

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/varden-vid-

astma-och-kol-maste-bli-battre/  

 

Sossai, K., Gray, M., & Tanner, B. (2011). Living with chronic obstructive 

pulmonary disease: experiences in northern regional Australia. International 

Journal of Therapy and Rehabilitation, 18(11), 631-641. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.12968/ijtr.2011.18.11.631 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Personcentrerad vård [Broschyr]. Svensk 

sjuksköterskeförening. 

https://www.swenurse.se/download/18.21c1e38d1759774592615393/1605100833

382/Personcentrerad%20vård.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska [Broschyr]. Svensk sjuksköterskeförening. 

https://doi.org/10.3233/EFI-2004-22201
https://doi.org/10.4104/pcrj.2011.00035
https://doi.org/10.2147/COPD.S201068
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/varden-vid-astma-och-kol-maste-bli-battre/
https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/varden-vid-astma-och-kol-maste-bli-battre/
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.12968/ijtr.2011.18.11.631
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.12968/ijtr.2011.18.11.631
https://www.swenurse.se/download/18.21c1e38d1759774592615393/1605100833382/Personcentrerad%20v%C3%A5rd.pdf
https://www.swenurse.se/download/18.21c1e38d1759774592615393/1605100833382/Personcentrerad%20v%C3%A5rd.pdf


 39 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/158402540439

0/kompetensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf  

  

*Tumilty, E., Doolan-Noble, F., Latu, A. T. F.-A., McAuley, K., Dummer, J., 

Baxter, J., Hannah, D., Donlevy, S., & Stokes, T. (2020). ´A balancing act´. Living 

with severe chronic obstructive pulmonary disease in Southern New Zealand: a 

qualitative study. Journal of Primary Health Care, 12(2), 166-172. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1071/HC20007 

 

United Nations Development Programme. (30 september 2021). God hälsa och 

välbefinnande. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3-halsa-och-

valbefinnande/  

 

*Valencia-Rico, C. L., & Burbano-López, C. (2020). Living with chronic 

obstructive pulmonary disease: A story conditioned by the symptoms. Enfermería 

Clínica, 30(5), 309-316. https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.05.012  

 

*van der Meide, H., Teunissen, T., Visser, L. H., & Visse, M. (2020). Trapped in 

my lungs and fighting a losing battle. A phenomenological study of patients living 

with chronic obstructive and pulmonary disease. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 34(1), 118-127. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/scs.12713 

 

Willman, A. (2019). Kärnkompetensen evidensbaserad omvårdnad. I J. Leksell & 

M. Lepp (Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (2 uppl., s. 177-186). Liber.  

 

World Health Organisation. (21 juni 2021). Chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-

pulmonary-disease-(copd)  

 

  

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/1584025404390/kompetensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf
https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/1584025404390/kompetensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1071/HC20007
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1071/HC20007
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3-halsa-och-valbefinnande/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-3-halsa-och-valbefinnande/
https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.05.012
https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/scs.12713
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd)


 40 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl Complete 

Datum: 2021-12-10  

Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffa

r 

Valda 

artiklar 

1: Personer ”Patients” [MH] OR 

person* [fritext] OR 

client* [fritext] OR 

patient* [fritext] OR 

individual* [fritext] 

 

2,994,

708 

 

2: Upplevelser  “Qualitative studies” [MH] OR  

“qualitative stud*” [fritext] OR 

“qualitative research” [fritext] OR 

interview* [fritext] OR 

experience* [fritext] OR 

attitude* [fritext] OR 

perception* [fritext]  

 

1,086,

202 

 

3: Att leva med  “Quality of life” [MH] OR 

“living with” [fritext] OR 

“to live with” [fritext] OR 

“daily life” [fritext] OR 

live* [fritext] OR 

“life quality” [fritext] OR 

“everyday life” [fritext] 

 

476,37

4 

 

4: Kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom 

”Pulmonary Disease, Chronic Obstructive” [MH] OR 

“chronic obstructive lung disease*” [fritext] OR  

“chronic obstructive pulmonary disease*” [fritext] OR 

“chronic obstructive airway disease*” [fritext] OR 

COAD[fritext] OR 

COPD [fritext] OR 

“chronic airflow obstruction*” [fritext]  

 

30,798  

5  1 AND 2 AND 3 AND 4  860  

Begränsningar Sökning nummer 5 + peer-reviewed + engelskspråkig + 

forskningsartikel + publiceringsdatum: 20160101- 

20211231 

258 5 varav 4 

dubbletter 
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Databas: PubMed 

Datum: 2021-12-10 

Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 – Personer  “Patients” [MeSH] OR 

person* [Title/Abstract] OR 

client* [Title/Abstract] OR 

patient* [Title/Abstract] OR 

individual* [Title/Abstract]  

 

8,998,53

9 

 

2 – Upplevelser  “Qualitative Research” [MeSH] OR 

”qualitative stud*” [Title/Abstract] OR 

interview* [Title/Abstract] OR 

experience* [Title/Abstract] OR 

attitude* [Title/Abstract] OR 

perception* [Title/Abstract]  

 

1,835,69

5 

 

3 – Att leva med  “Quality of life” [MeSH] OR 

“living with” [Title/Abstract] OR 

”to live with” [Title/Abstract] OR 

“everyday life” [Title/Abstract] OR 

“daily life” [Title/Abstract] OR 

live* [Title/Abstract] OR 

“life quality” [Title/Abstract]   

 

1,541,82

2 

 

4 – Kroniskt 

obstruktiv 

lungsjukdom 

“Pulmonary Disease, Chronic Obstructive” [MeSH] OR 

”chronic obstructive lung disease*” [Title/Abstract] OR 

“chronic obstructive pulmonary disease*” [Title/Abstract] 

OR 

“chronic obstructive airway disease*” [Title/Abstract] OR 

COAD [Title/Abstract] OR 

COPD [Title/Abstract] OR  

“chronic airflow obstruction*” [Title/Abstract]  

 

96,722  

5  1 AND 2 AND 3 AND 4  1,260  

Begränsningar Engelskspråkig + publicerade 20160101 – 20211231  515 5 varav 2 

dubbletter 
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Databas: PsycINFO 

Datum: 2021-12-10 

Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffa

r 

Valda 

artiklar 

1 - Personer “Patients” [Thesaurus] OR 

person* [fritext] OR 

client* [fritext] OR 

patient* [fritext] OR  

individual* [fritext] 

 

2,389,

784 

 

2 - Upplevelser “Qualitative Methods” [Thesaurus] OR 

”qualitative stud*” [fritext] OR 

”qualitative research” [fritext] OR 

interview* [fritext] OR 

experience* [fritext] OR 

attitude* [fritext] OR 

perception* [fritext]  

 

1,959,

722 

 

3 – Att leva med  “Quality of life” [Thesaurus] OR 

“living with” [fritext] OR 

”to live with” [fritext] OR 

“daily life” [fritext] OR 

live* [fritext] OR 

“life quality” [fritext] OR 

“everyday life” [fritext] 

 

278,60

0 

 

4 – Kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom 

“Chronic obstructive pulmonary disease” [Thesaurus] 

OR 

“chronic obstructive pulmonary disease*” [fritext] OR 

”chronic obstructive lung disease*” [fritext] OR 

”chronic obstructive airway disease*” [fritext] OR 

COAD [fritext] OR 

COPD [fritext] OR 

“chronic airflow obstruction*” [fritext]  

2,972  

5  1 AND 2 AND 3 AND 4  359  

Begränsningar Peer-reviewed + engelskspråkiga + publicerade 

20160101-20211231 

95 3 varav 3 

dubbletter 
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Bilaga 2. Artikelöversikter  

Författare, Titel 

Land, År 
 Syfte  Urval  

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

Bragadottir, H. G., 

Halldorsdottir, S. B., 

Ingadottir, S. T., & Jonsdottir, 

H. 

 

Patients and families realising 

their future with chronic 

obstructive pulmonary disease 

- A qualitative study 

 

Island, 2018 

Syftet var att 

utforska patienter 

och deras 

familjers 

erfarenheter av att 

lära sig att leva 

med KOL. 

Tolkningsfenomenologisk design.  

 

Ändamålsenligt urval. 37 deltagare. 

Patienter: 22 personer, 8 män, 14 

kvinnor. 51 - 68 år.  

 

Intervjuer i fokusgrupper utförda av två 

av författarna. Intervjuguide användes.  

 

Förförståelse presenteras ej. 

Intervjuerna i 

fokusgruppen leddes av en 

författare och observerades 

av en annan. Ingen 

pilotintervju. 

Intervjuerna 

transkriberades.  

Etiskt godkänd samt 

informerat samtycke.  

Tematisk analys utförd av 

samtliga författare. 

*Bördan av skam och 

skuldbeläggning.  

 

En önskan om empati. 

 

Citat finns. 

Tillförlitligheten stärks då resultatet 

svarar på syftet, det finns ett varierat 

urval samt då citat finns. Sänks då 

ingen pilotintervju genomförts.  

Verifierbarheten stärks då 

analysprocessen är tydligt beskriven 

samt då intervjuguide använts.  

Pålitligheten stärks då mer än en 

författare deltagit i analysen. Sänks då 

ingen förförståelse presenterats.  

Överförbarheten sänks då 

kontextbeskrivningen är något oklar.  

Ekdahl, A., Söderberg, S., & 

Rising-Holmström, M.  
 

Living with an ever-present 

breathlessness: Women´s 

experiences of living with 

chronic obstructive pulmonary 

disease stage III or IV 
 

Sverige, 2021  
 

Syftet var att 

beskriva kvinnors 

upplevelser av en 

vardag med KOL 

stadium III eller 

IV.  
 

Kvalitativ beskrivande design. 
 

Ändamålsenligt urval. 15 kvinnor.  

50-84 år. 
 

Inklusionskriterier: >18 år, KOL stadium 

III eller IV samt tala eller förstå svenska.  
 

Semistrukturerade intervjuer utifrån 

intervjuguide.  
 

Ingen förförståelse presenteras.  

 

Intervjuerna genomfördes 

via telefon av den första 

författaren. 32 - 118 

minuter långa. Ingen 

pilotintervju.  
 

Spelades in och 

transkriberades. 
 

Informerat samtycke samt 

etiskt godkänd.  
 

Kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim och 

Lundman av två av 

författarna. 
 

Huvudtema: Att hantera en 

ständigt närvarande andfåddhet 

genom att återställa styrkan.  
 

Huvudtemat bestod av tre 

underkategorier:  
 

Att hantera en begränsad vardag 

som expert på sin sjukdom.   
 

Att vara rädd för infektioner 

som leder till kvävning och 

lidande.   
 

Vikten av kontinuerlig hjälp och 

stöd från andra och digitala 

medier.  

 

Citat finns.   

Tillförlitligheten stärks av att 

resultatet svarar på syftet samt av att 

citat finns. Sänks då ingen pilotintervju 

gjorts.  

Verifierbarheten stärks av att 

intervjuguide använts samt av att 

analysprocessen är tydligt beskriven.  

Pålitligheten sänks då ingen 

förförståelse finns. Stärks då analysen 

gjorts av mer än en författare.  

Överförbarheten stärks då det finns 

en tydlig kontextbeskrivning.  

 
 

*I studien beskrivs patienter och deras familjers upplevelser, i resultatet presenteras enbart upplevelser beskrivna av patienterna.  
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Författare, Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

Fusi-Schmidhauser, T., 

Froggatt, K., & Preston, N.  

 

Living with advanced chronic 

obstructive pulmonary 

disease: A qualitative 

interview study with patients 

and informal carers 

 

Schweiz, 2020 

 

Syftet med studien 

var att utforska 

erfarenheter hos 

patienter och 

informella vårdare i 

livet med avancerad 

KOL samt att förstå 

deras medvetenhet 

om palliativ vård vid 

avancerad KOL. 

Kvalitativ design. Ändamålsenligt urval. 40 

deltagare, 20 patienter, 20 informella vårdare. 

Patienterna: 14 män, 6 kvinnor. 63 - 76 

år. FEV1 mellan 26 – 45%.  

 

Inklusionskriterier patienter: ≥ 18 år, formellt 

diagnostiserad och dokumenterad avancerad 

KOL i öppenvården, tala flytande italienska 

samt kompetent och villig att skriva under 

informerat samtycke.  

Exklusionskriterier patienter: Oförmåga till 

konsultationer i öppenvården, 

sjukhusinläggning vid rekrytering, palliativ 

vård samt samtidig onkologisk sjukdom.  

Semistrukturerade intervjuer utifrån 

intervjuguide.  

Förförståelse presenteras ej. 

Intervjuerna 

genomfördes på en klinik 

och var 30 - 45 min 

långa. Pilotintervjuer 

gjorda.  

Spelades in och 

transkriberades.  

Etiskt godkänd samt 

informerat samtycke.  

Tematisk analys av en 

författare. Den andra 

övervakade processen. 

*Att leva med KOL: Påverkat 

dagligt liv, beroende, 

strategier för hantering och en 

känsla av förlust.  

 

Psykosocial dimension: Skuld, 

skam, oro, ångest samt rädsla.  

 

Hantering: Öppenhet kring 

diagnos och påverkan på livet 

samt en   

otillräcklig förståelse för sin 

situation. Att dela erfarenheter 

med andra upplevs viktigt. 

 

Citat finns. 

Tillförlitligheten stärks då 

resultatet besvarar syftet samt av 

att citat finns. Stärks av ett 

varierat urval samt av 

pilotintervjuer.  

Verifierbarheten stärks av att 

intervjuguide använts samt av att 

analysen är tydligt beskriven.  

Pålitligheten sänks då ingen 

förförståelse beskrivs samt av att 

analysen gjorts av en person. 

Stärks då analysprocessen trots 

detta övervakats.  

Överförbarheten stärks då det 

finns en tydlig 

kontextbeskrivning. 

Jarab, A., Alefishat, E., 

Mukattash, T., Alzoubi, K., & 

Pinto, S. 

 

Patient's perspective of the 

impact of COPD on quality of 

life: a focus group study for 

patients with COPD 

 

Jordanien, 2018 

Syftet med studien 

var att undersöka hur 

patienter med KOL 

hanterar sin kroniska 

sjukdom samt deras 

behov och perspektiv 

när det gäller KOL- 

hantering och dess 

inverkan på 

livskvaliteten. 

Kvalitativ design.  

 

Ändamålsenligt urval. 28 deltagare, 12 

kvinnor och 16 män. 52 - 79 år. 42 bjöds in. 

Externt bortfall 14 personer.  

 

Inklusionskriterier:  ≥18 år, haft KOL i minst 

1 år, måttlig till svår KOL,  ingen 

sjukhusinläggning eller exacerbation före 

inläggning samt vara föreskriven minst ett 

läkemedel. Exklusionskriterier: Kognitiv 

nedsättning. 

 

Diskussion i fem fokusgrupper utifrån öppna 

frågor.  Förförståelse diskuteras. 

Diskussionerna utfördes 

på en KOL- klinik med 

hjälp av öppna frågor. 

Medellängd 1 timme.  

 

Spelades in och 

transkriberades.  

 

Etiskt godkänd samt 

informerat samtycke.  

 

Innehållsanalys utförd av 

flera personer.  

Fyra huvudkategorier 

identifierades:  

Informationsbehov.  

 

Fysisk påverkan.  

 

Psykologisk påverkan. 

 

Beroende av andra.  

 

Citat finns.   

 

Tillförlitligheten stärks av att 

resultatet svarar på syftet samt av 

att citat läggs fram.  

Verifierbarheten stärks av en 

tydligt beskriven analysprocess.  

Pålitligheten stärks av att 

förförståelsen är diskuterad samt 

då analysen är gjord av mer än en 

person.  

Överförbarheten stärks då 

kontexten är tydligt beskriven. 

* I studien utforskas erfarenheter hos patienter och informella vårdare, i resultatet presenteras enbart patienternas upplevelser.  



 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Författare. Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

Jerpseth, H., Dahl, V., 

Nortvedt, P., & Halvorsen, K.  

 

Older patients with late-stage 

COPD: Their illness 

experiences and involvement 

in decision-making regarding 

mechanical ventilation and 

noninvasive ventilation  

 

Norge, 2018 

Syftet var tvåfaldigt: 

För det första att 

utforska sjukdoms-

upplevelserna hos 

äldre patienter med 

ett KOL-stadium och 

för det andra att 

utveckla kunskap om 

hur patienter 

uppfattar att deras 

preferenser ska 

beaktas i 

beslutsprocesser 

rörande MV eller 

NIV - behandling. 

Kvalitativ design.  

 

Ändamålsenligt urval. 12 deltagare, 

7 kvinnor, 5 män. 63 - 87 år.  

 

Inklusionskriterier: ≥ 64 år 

och KOL stadie III - 

IV. Exklusionskriterier: Svår 

depression och/eller ångest, 

kognitiv nedsättning samt de som ej 

kunde ge informerat samtycke.  

 

Djupintervjuer med 

semistrukturerad 

intervjuguide. Ingen förförståelse. 

Intervjuerna genomfördes i 

deltagarnas hem eller vårdhem. 

Medellängd 1 h. Ingen 

pilotintervju.  

 

Spelades in och 

transkriberades.  

 

Informerat samtycke samt etiskt 

godkänt.  

 

Analys med hjälp av Brinkmann 

& Kvales tre tolkande 

sammanhang. 

Utförd av samtliga författare. 

*Ensamhet i 

sjukdomen.  

 

Ett skört liv med 

andfåddhet, smärta 

och ångest.  

 

Social isolering och 

förlust av tidigare sätt 

att leva.  

 

Att prata om 

diagnosen. 

 

Citat finns.  

 

Tillförlitligheten stärks av att resultatet svarar 

på syftet, av ett varierat urval samt av att det 

finns citat. Sänks då ingen pilotintervju gjorts.  

Verifierbarheten stärks av att intervjuguide 

använts samt av att analysprocessen är tydligt 

beskriven.  

Pålitligheten stärks av att samtliga författare 

varit delaktiga i analysen. Sänks då ingen 

förförståelse beskrivs.  

Överförbarheten stärks då det finns en tydlig 

kontextbeskrivning.  

 

Jerpseth, H., Knutsen, I. 

R., Jensen, K. T., & 

Halvorsen, K.  

 

Mirror of shame: Patients 

experiences of late-stage 

COPD. A qualitative study  

 

Norge, 2021 

Studien syftar till att 

uppmärksamma 

omständigheter hos 

äldre patienter med 

långt gången KOL 

samt att utforska 

deras erfarenheter av 

skam och känslan av 

stigma på grund av 

deras sjukdom. 

Kvalitativ och utforskande design 

med fenomenologisk och 

hermeneutiskt förhållningssätt.  

 

Ändamålsenligt urval. 12 deltagare, 

7 kvinnor, 5 män. 63 - 87 år.  

 

Inklusionskriterier: ≥ 63 år, 

diagnostiserade med långt gången 

KOL, inte inlagda vid intervju samt 

kunna skriva och tala 

norska.  Exklusionskriterier: 

Kognitiv försämring.  

 

Semistrukturerad intervjuguide. 

Ingen förförståelse. 

Intervjuer i deltagarnas hem och 

på vårdhem. Intervjuernas 

medellängd var 65 minuter.   

 

Spelades in och 

transkriberades.  

 

Etiskt godkänd samt informerat 

samtycke. 

 

Analys med hjälp av Brinkmann 

& Kvales tre tolkande 

sammanhang. Utförd av 

samtliga författare. 

Tre teman 

identifierades: 

Kroppen som en 

spegel av skam.  

 

En känsla av att vara 

ovärdig, osynlig och 

maktlös.  

 

Att dela bördan är för 

svårt.  

 

Citat finns. 

Tillförlitligheten stärks av att resultatet 

besvarar syftet, av långa intervjuer samt av att 

citat finns.  

Verifierbarheten stärks då intervjuguide 

användes samt av en tydligt beskriven 

analysprocess.  

Pålitligheten stärks då analysen utförts av 

samtliga författare. Sänks på grund av att 

förförståelse saknas.  

Överförbarheten stärks då det finns en tydlig 

kontextbeskrivning. 

* I studien avses upplevelser, beslutsfattande gällande mekanisk och noninvasiv ventilation, i resultatet beskrivs enbart upplevelser.  
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Författare, Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

Johansson, H., Berterö, C., 

Berg, K., & Jonasson, L.-L. 

 

To live a life with COPD - the 

consequences of symptom 

burden 

 

Sverige, 2019 

 

Syftet var att 

identifiera 

samt beskriva 

symtombördan 

och dess 

effekter på 

KOL-

patienters 

dagliga liv, 

baserat på 

deras egna 

levda 

erfarenheter. 

Kvalitativ design.  

 

Ändamålsenligt urval. 25 deltagare, 

11 män, 14 kvinnor. 58 - 82 år. 

 

Inklusionskriterier: KOL stadium Ⅲ eller 

Ⅳ, diagnostik baserad på spirometri och 

symtom. Exklusionskriterier: Pågående 

exacerbation.  

 

Intervjuguide användes.  Ingen 

förförståelse.  

Intervjuerna varade 25 - 70 

minuter och utfördes på plats 

enligt patienternas önskemål. 

Ingen pilotintervju. 

 

Spelades in och transkriberade.  

 

Tematisk analys, samtliga 

författare deltog i analysen.  

 

Etiskt godkänd samt informerat 

samtycke. 

Övergripande tema:  

 

En förändrad vardag.  

 

Citat finns. 

Tillförlitligheten stärks då resultatet 

svarar på syftet, citat finns samt långa 

intervjuer. Sänks då ingen pilotintervju 

genomförts. 

Verifierbarheten stärks då intervjuguide 

använts samt på grund av väl beskriven 

analysprocess. 

Pålitligheten stärks då samtliga 

författare deltagit i analysen. Sänks p.g.a 

avsaknad av förförståelse.  

Överförbarheten stärks då kontexten 

framställs klart och tydligt. 

Marx, G., Nasse, M., Stanze, 

H., Boakye, S.O., Nauck, F., 

& Schneider, N.  

 

Meaning of living with severe 

chronic obstructive lung 

disease: a qualitative study 

 

Tyskland, 2016 

Syftet var att 

utforska vad 

det innebär att 

leva med KOL 

som en obotlig 

och ständigt 

pro-

gredierande 

sjukdom. 

Kvalitativ longitudinell studie. 

 

Ändamålsenligt urval. 31 tillfrågade, 14 

bortfall. 17 deltagare, 10 män, 7 

kvinnor. 54 - 78 år.  

 

Inklusionskriterier: KOL-diagnos stadium 

Ⅲ/Ⅳ, andfåddhet i vila eller under mild 

fysisk aktivitet, frekventa sjukhusvistelser 

till följd av sjukdomen, möjlighet att delta 

i intervju på tyska. 

 

Narrativa samt semistrukturerade 

djupintervjuer med intervjuguide. 

Ingen förförståelse. 

Initialt narrativa intervjuer som 

övergick i semistrukturerade 

intervjuer med intervjuguide. 

Utfördes på plats efter 

patientens önskemål. Ca 90 

min.  

 

Spelades in och transkriberades. 

Ingen pilotintervju. 

 

Etiskt godkänd samt informerat 

samtycke.  

 

Analys enligt grounded theory 

utförd av fyra författare. 

*Känslan av att vara 

överlämnad till 

sjukdomen. 

 

Osäkerhet kring 

sjukdomens 

allvarlighetsgrad. 

 

Att inse sitt eget ansvar.  

 

Begränsad möjlighet att 

agera och social isolering. 

 

Citat finns. 

Tillförlitligheten stärks då resultatet 

svarar på syftet, citat finns samt då 

intervjuerna var långa. Sänks p.g.a ingen 

pilotintervju.  

Verifierbarheten stärks då intervjuguide 

använts samt då det finns en tydligt 

beskriven analysprocess. 

Pålitligheten stärks då analysen utförts 

av mer än en person. Sänks då 

förförståelse saknas.  

Överförbarheten stärks eftersom 

kontextbeskrivningen är konkret. 

*I studien beskrivs upplevelser samt palliativ vård, i resultatet framförs patienternas upplevelser.  
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Författare, Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

Robinson, K., Lucas, E., van 

den Dolder, P., & Halcomb, 

E.   

 

Living with chronic 

obstructive pulmonary 

disease: The stories of 

frequent attenders to the 

Emergency Department  

 

Australien, 2018 

Syftet var att 

utforska 

upplevelsen av 

att leva med 

KOL från 

perspektivet 

hos individer 

som ofta 

besöker akut-

mottagningen 

och dess 

vårdgivare. 

Kvalitativ design, mixad metod. 

 

Ändamålsenligt urval. 19 genomförda 

intervjuer, 1 internt bortfall. 18 

deltagare, 12 män, 6 kvinnor.  

 

Semistrukturerade intervjuer med 

intervjuguide.   

 

Reflektion kring förförståelse. 

Intervjuerna inleddes med öppna 

frågor ur intervjuguiden och 

varade i 7 - 67 min. Ingen 

pilotintervju. 

 

Spelades in och transkriberades. 

 

Etiskt godkänd samt informerat 

samtycke.  

 

Tematisk analys utförd av flera 

personer. 

*Känsla av sorg, förlust och 

skuld, men ändå hopp för 

framtiden.  

 

Citat finns. 

 

Tillförlitligheten stärks då resultatet 

svarar på syftet samt av att citat finns. 

Sänks då ingen pilotintervju genomförts 

och då vissa intervjuer var relativt korta.  

Verifierbarheten stärks då intervjuguide 

använts samt då analysprocessen tydligt 

beskrivs.  

Pålitligheten stärks då författarna 

diskuterar förförståelsen samt då mer än en 

person deltagit i analysen.  

Överförbarheten sänks då kontexten är 

oklar. 

Rubio, M. 

 

Patient perceptions of life-

limiting chronic obstructive 

pulmonary disease 

 

USA, 2019 

Syftet med 

studien var att 

kvalitativt 

undersöka 

erfarenheter, 

känslor och 

uppfattningar 

hos patienter 

som lever med 

KOL i stadium 

fyra. 

Kvalitativ design.  

 

Ändamålsenligt urval. 6 deltagare, 4 

kvinnor, 2 män. Medelålder 70 år.   

 

Djupintervju. Främst öppna frågor.  

 

Det redogörs inte tydligt för någon 

förförståelse. 

Intervjuerna genomfördes på en 

klinik av författaren och var cirka 

60 min långa. Ingen pilotintervju.  

 

Spelades in och transkriberades.  

 

Etiskt godkänd samt informerat 

samtycke.  

 

Tolkningsfenomenologisk analys 

utförd av författaren. Därefter 

samtal med två av deltagarna för 

att bekräfta att det som sagts 

uppfattats rätt. 

Fyra huvudteman:  

Att förstå diagnosen.  

 

Att vara en börda.  

 

Att kämpa.  

 

Att möta döden.  

 

Citat finns.  

 

Tillförlitligheten stärks av att resultatet 

svarar på syftet samt av att det finns citat. 

Sänks då ingen pilotintervju gjorts.  

Verifierbarheten stärks av en väl 

beskriven analysprocess. Sänks då ingen 

ämnesguide använts. 

Pålitligheten sänks då analysprocessen 

utförts av en person. Stärks däremot av att 

deltagarna bekräftat den färdiga analysen. 

Sänks då förförståelse saknas.  

Överförbarheten stärks då det finns en 

tydlig kontextbeskrivning. 

*I studien presenteras upplevelser av primärvård, enbart delar som svarar på patienternas upplevelser av att leva med KOL presenteras. 
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Författare, Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

Sigurgeirsdottir, J., 

Halldorsdottir, S., Arnardottir, 

R.H., Gudmundsson, G., & 

Bjornsson, E. H.  

 

COPD patients´ experiences, 

self-reported needs, and 

needs-driven strategies to cope 

with self-management 

 

Island, 2019 

 

Syftet var att utforska 

KOL-patienters 

upplevelser, 

självrapporterade 

behov samt 

behovsdrivna strategier 

för självhantering. 

Fenomenologisk design. 

 

Ändamålsenligt urval. 10 

deltagare, 7 män, 3 kvinnor. 

59 - 74 år. FEV1 mellan 21 – 

83%.  

 

Inklusionskriterier: KOL-

diagnos, ålder ≥ 18 år samt 

ingen cancerdiagnos. 

 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. Deltagare 

intervjuades 1 - 2 

gånger. Ingen förförståelse.  

 

Intervju på plats vald av deltagaren. 

Ingen pilotintervju. Inleddes med 

öppna frågor. 28-58 min. 

 

Spelades in och transkriberades. 

 

Etiskt godkänd, informerat 

samtycke. 

 

Analys i 12 steg enligt The 

Vancouver School of Doing 

Phenomenology. Utförd av två 

författare.  

*Psykisk och fysisk 

påverkan, ångest och 

lidande.  

 

Förluster i det dagliga livet.  

 

Förlust av frihet.  

 

Kunskapsbrist.  

 

Behov av hjälp och social 

support: att behålla hopp och 

mod.  

 

Citat finns. 

Tillförlitligheten stärks då resultatet 

svarar på syftet, citat finns samt på 

grund av långa intervjuer. Sänks då 

ingen pilotintervju genomförts. 

Verifierbarheten stärks då 

beskrivningen av analysprocessen är 

utförlig. Sänks då intervjuguide ej 

använts.  

Pålitligheten stärks då analysen 

genomförts av mer än en person. Sänks 

då ingen förförståelse presenteras.   

Överförbarheten stärks då 

kontextbeskrivningen är tydligt 

framställd. 

Tumility, E., Doolan-Noble, 

F., Latu, A.-T.-F.-A., 

McAuley, K., Dummer, J., 

Baxter, J., Hannah, D., 

Donlevy, S., & Stokes, T. 

 

´A balancing act´. Living with 

severe chronic obstructive 

pulmonary disease in Southern 

New Zealand: a qualitative 

study  

 

Nya Zeeland, 2020   

 

Syftet med studien var 

att förstå hur patienter 

med svår KOL 

upplever och hanterar 

tillståndet. 

 

Kvalitativ design.  

 

Ändamålsenligt urval. 

23 deltagare, 11 män, 

12 kvinnor, 50 – 81 år. 

 

Semistrukturerade intervjuer 

utifrån ämnesguide.  

 

Förförståelse presenteras ej. 

Intervjuerna genomfördes hemma 

hos deltagarna av två av 

författarna.  Ämnesguide användes. 

Ingen pilotintervju. 60 - 90 min.  

 

Spelades in och transkriberades. 

 

Etiskt godkänd samt informerat 

samtycke.  

 

Tematisk analys utförd av fyra av 

författarna. 

 

En känsla av förlust.  

 

Rädsla, ångest och sorg.  

 

Anpassning till en ny 

vardag, mindre 

självständighet.  

 

Att vara isolerad från andra.  

 

Socialt stöd och en känsla av 

att vara isolerad  

 

Citat finns.  

 

Tillförlitligheten stärks av att 

resultatet svarar på syftet, att 

intervjuerna är långa samt av att citat 

presenteras. Sänks då ingen 

pilotintervju genomförts.  

Verifierbarheten stärks då 

ämnesguide användes. Sänks då 

analysprocessen ej är tydligt beskriven. 

Pålitligheten stärks då analysen gjorts 

av mer än en person. Sänks p.g.a. 

avsaknad av förförståelse.  

Överförbarheten stärks då det finns 

en tydlig kontextbeskrivning. 

 

*I studien utforskas bland annat strategier för självhantering, enbart resultat beträffande patienters upplevelser presenteras. 
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Författare, Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

Valencia-Rico, C. L., &  

Burbano-López, C.  

 

Living with chronic 

obstructive pulmonary 

disease: A story conditioned 

by the symptoms  

 

Spanien, 2020 

Syftet med studien 

var att ta reda på 

innebörden av de 

erfarenheter 

individer med 

allvarlig samt 

mycket allvarlig 

KOL stött på med 

avsikt att 

tillhandahålla 

information 

relevant för 

omvårdnad ur ett 

subjektivt 

perspektiv från de 

som hade 

sjukdomen. 

Kvalitativ design.  

 

Ändamålsenligt urval. 10 

deltagare, 6 män, 4 kvinnor. 52 - 

81 år. 

 

Inklusionskriterier: Diagnos-

tiserad KOL med hjälp av 

spirometri för mer än ett år 

sedan.  

 

Semistrukturerade djupintervjuer 

utifrån intervjuguide. 

 

Ingen förförståelse. 

Intervjuguide användes initialt 

och vidare utvecklades frågorna 

kring ämnen som uppstod. 

Ingen pilotintervju.  

 

Intervjuerna transkriberades.  

 

Etiskt godkänt samt informerat 

samtycke. 

 

Data analyserades samtidigt 

som den samlades in. Fortsatt 

analys i två steg; ytlig analys 

och djupanalys. Utförd av två 

författare. 

*Andnöd och trötthet som 

otillfredsställande dagliga 

symtom. 

 

Andnöd som får individen att 

tänka på döden. 

 

Förlust av roller. 

 

Att vara en börda.  

 

Citat finns. 

Tillförlitligheten stärks då resultatet 

svarar på syftet, citat finns samt av ett 

varierat urval. Sänks då ingen 

pilotintervju genomförts.  

Verifierbarheten stärks eftersom 

intervjuguide använts samt av att 

analysprocessen är väl beskriven.  

Pålitligheten stärks då analysen 

genomförts av mer än en av författarna. 

Sänks då ingen förförståelse redovisas.  

Överförbarheten sänks då kontexten 

är oklart beskriven.  

van der Meide, H., Teunissen, 

T., Visser., L. H., & Visse, M. 

 

Trapped in my lungs and 

fighting a losing battle. A 

phenomenological study of 

patients living with chronic 

obstructive pulmonary disease 

 

Nederländerna, 2020 

 

Syftet med studien 

var att utforska 

dagliga erfarenheter 

hos KOL- patienter.  

 

Fenomenologisk 

forskningsdesign. 

 

Ändamålsenligt urval. 20 visade 

intresse för studien, 9 

intervjuades, bortfall 11 personer.  

 

Inklusionskriterier: KOL oavsett 

stadie. Fenomenologiska 

intervjuer utifrån intervjuguide.  

 

Förförståelsen diskuteras. 

 

Intervjuerna genomfördes 

hemma hos deltagarna av tre 

personer. Medellängden på 

intervjuerna var 63 min (33 - 84 

min). Ingen pilotintervju.  

 

Spelades in och 

transkriberades.  

 

Etiskt godkänd samt informerat 

samtycke. 

 

Fenomenologisk analys.  Utförd 

av två av författarna. 

Fyra huvudkategorier 

identifierades:  

 

Andning som en möjlighet.  

 

Att vara vaksam och försiktig.   

 

Att kämpa i en förlorad kamp.   

 

Att känna sig isolerad från 

andra.  

 

Citat finns.   

 

Tillförlitligheten stärks då resultatet 

svarar på syftet samt av att citat 

presenteras. Sänks då pilotintervju 

saknas.  

Verifierbarheten stärks av att 

intervjuguide användes samt av en 

tydligt beskriven analysprocess.  

Pålitligheten stärks då analysen gjorts 

av två personer, även av att 

förförståelsen diskuteras.  

Överförbarheten sänks då det inte 

finns en tydlig kontextbeskrivning. 

*I studien berörs mer än personernas upplevelser, enbart resultat som innefattar upplevelser presenteras. 
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