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KOL påverkar hela kroppen och hela livet 
 
Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att 
tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen försämrats. Att inte orka 
gå och handla, tvätta, gå ut med hunden eller leka med barnbarnen. Att behöva sjukskriva sig 
ofta eller tvingas till förtidspension. Och i värsta fall drabbas av en för tidig död. Det är några av 
konsekvenserna för de ca 700 000 svenskar som har KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom). 
Följder som många skulle slippa om primärvården var organiserad att upptäcka sjukdomen på 
ett mycket tidigare stadium än vad som sker idag.   
 
KOL är en lömsk sjukdom. Den smyger sig på, utvecklas sakta och symtomen kan till en början 
lätt förväxlas med förkylning, ålderstecken eller försämrad kondition etc. Bara ca 16 % som har 
KOL  beräknas ha fått en korrekt läkardiagnos1 och när de väl får sin diagnos har de ofta bara 
hälften av lungfunktionen kvar. Sjukdomen betecknas då som medelsvår och påverkar 
livskvaliteten märkbart.  
 
Nio av tio som utvecklar KOL är rökare. Sjukdomen försämrar långsamt lungornas och 
luftvägarnas funktioner och består egentligen två lungsjukdomar. Bronkit-bronkiolit, dvs 
inflammerade och kroniskt trånga stora och små luftrör, och emfysem som innebär att lungornas 
elasticitet försämras. Kroppens celler får för lite syre till sin ämnesomsättning och att man blir 
lättare andfådd eftersom lungorna inte hinner med att ge blodet det syre som behövs. 
 
KOL betraktas inte längre som en isolerad lungsjukdom utan som en systemsjukdom som 
påverkar stora delar av kroppen och kan orsaka undernäring, hjärtsvikt, benskörhet, 
muskelsvaghet, problem med blodcirkulation och såväl undervikt som övervikt. Vilket kan leda 
till stora svårigheter i både privatliv och arbetsliv. 
 
Redan tidiga symtom försvårar vardagen  
Tidigt i sjukdomen märks det nästan inte alls att man har KOL. Symtomen, som andfåddhet och 
dålig ork, kan förväxlas med förkylning, bristande kondition och ålderstecken. Men så 
småningom märks även slemhosta, förkylningar som aldrig går över och direkt andnöd vid 
ansträngning och pip i bröstet. Symtom som gör att det blir svårt att t ex gå i trappor, bära tunga 
matkassar, städa och att motionera.  
 
Morgnarna är värst 
En studie visar att andningssvårigheterna är värst på morgnarna. Sjukdomen orsakar då andnöd 
och hosta som håller i sig i två-tre timmar efter att personen har stigit up. Det blir tungt att 
komma igång, duscha, klä på sig och äta frukost. För att hinna i tid till arbete eller annan 
                                            
1 Siffran avser personer över 45 år som har KOL. Lindberg A et al. Respration 2005: 75:72:471-9 
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aktivitet tvingas man stiga upp ett par timmar tidigare pga att morgonbestyren går 
långsammare. Ibland är det nödvändigt att få hjälp av t ex sin partner för att hinna och orka. 
Denna situation är något som också orsakar nedstämdhet och oro. 
 
Arbetslösheten är stor 
 Arbetslivet kan sägas vara en av de viktigaste delarna i människors livssituation. Att ha ett 
arbete är grunden för en god privatekonomi och ger en känsla av känsla av sammanhang, 
faktorer som har väsentlig betydelse för en persons livskvalitet. Men undersökningar visar att 
personer med KOL arbetar i liten utsträckning; 36 % i arbetsför ålder har ett hel- eller 
deltidsarbete jämfört med 72 % av genomsnittet för den svenska populationen. Redan vid lindrig 
KOL är sysselsättningsgraden markant lägre än genomsnittet. 
 
Arbetslivet är också en av de viktigaste förutsättningarna för välfärden i ett samhälle. Det faktum 
att sysselsättningsgraden är så låg bland personer med KOL är något som också är en 
belastning för samhällsekonomin. KOL kostar årligen samhället nio miljarder kronor varav 60 % 
består av indirekta kostnader för sjukskrivningar och förtidspensioneringar.2  
 
Försvårar socialt liv och relationer  
Om sjukdomsutvecklingen förvärras till medelsvår KOL kan man drabbas av svår andnöd även 
vid små ansträngningar, i värsta fall även av att tala och rörelseförmågan bli starkt begränsad. 
Orken räcker inte längre till för att i samma utsträckning som förr göra trevliga saker tillsammans 
med sina vänner och anhöriga –  resa, dansa, promenera, leka med barnbarnen etc. Dagarna 
kräver planering för att orka med, det tar lång tid att komma igång på morgonen och det är svårt 
att vara spontan. 
 
Dåligt bemötande i vården  
Nio av tio som får KOL är rökare eller före detta rökare. Många skäms över sitt missbruk och 
över att själva orsakat sjukdomen men kan känna sig dåligt bemötta av sin omgivning, som om 
de är karaktärslösa, luktar illa, stör sin om givning och är en andra klassens människa.  
 
Rökare och KOL-sjuka kan också uppleva att de blir dåligt bemötta inom vården, att de inte får 
den information de behöver, att sjukdomen har låg status och att de möts av attityden att man 
får skylla sig själv om man röker eller har rökt. De känner också att de får lite förståelse för sina 
problem och hur svårt det är att sluta röka.  
 
Ofta syns det inte på utsidan att man har KOL vilket gör att sjukdomen kan vara ett osynligt 
handikapp som det ibland är svårt att få förståelse och respekt för. Till exempel när sjukdomen 
plötsligt försämras och man tvingas sjukskriva sig, måste ställa in ett möte eller inte kan vara 
med på en social aktivitet. 
 
Syrgas och isolering i hemmet  
Om man blir akut försämrad och får ökade andningssvårigheter kan man behöva 
syrgasbehandling på sjukhus. Vid svår KOL kan det krävas syrgasbehandling som innebär att 
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patienten måste vara kopplad till syrgasutrustning minst 16 timmar om dygnet. Omkring 3 500 
personer får i dag sådan behandling i hemmet. 
 
Nedstämdhet och depression 
Många patienter med KOL har en depression eller tendens till depression. Att inte ha kraft att 
delta i sociala aktiviteter påverkar relationerna med omgivningen och gör att man blir mer 
isolerad. Att tvingas bli sjukskriven eller förtidspensionerad gör att man kan sakna ett 
sammanhang och att ekonomin försämras. Det är också ångestskapande att ha problem med 
andningen och leva med en kronisk sjukdom som återkommande försämras. 
 
Ond spiral av livshotande försämringsperioder  
Dödligheten i KOL ökar kraftigt, till skillnad mot andra dödliga sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt 
och cancer, och beräknas inom tio år vara den tredje vanligaste dödsorsaken. Varje KOL-
patient drabbas av en till fyra försämringsperioder, sk exacerbationer, per år och vid varje tillfälle 
kan lungfunktionen försämras. I många fall kommer den inte tillbaka till ursprunglig nivå och 
orsakar då en successiv försämring av personens livskvalitet.  20-40 % av KOL-patienter som 
lagts in på sjukhus pga en exacerbation dör inom ett år efter sjukhusvistelsen. 
 
 

 
 

KOL-patientens sjukdomsförlopp kan liknas vid en negativ spiral. 
Varje försämringsperiod kan förvärra prognosen, påverka 
livskvaliteten och öka risken för död. 
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Svårt även för anhöriga och vänner 
Också anhöriga kan drabbas av kris och reagera med kraftiga känslor över att ständigt leva 
nära en människa som är mycket sjuk. Relationerna förändras både inom och utom familjen  
och det kan vara svårt att alltid vara förstående och medkännande när man själv är fullt frisk och 
vill leva ett fullödigt liv. Barnen får många gånger ta ett stort ansvar för sin sjuka mamma eller 
pappa och kanske makan/maken får ta på sig rollen som vårdare och bärare av mörka tankar 
och starka känslor som den som är sjuk bär på. Anhöriga kan också bära på skuldkänslor för att 
till exempel ha medverkat till sjukdomsförloppet genom att inte tillräckligt mycket försökt få 
personen att sluta röka.  
 
KOL går att stoppa 
Det finns ännu inget botemedel mot KOL men sjukdomen går att stoppa upp i sitt förlopp, 
behandla och lindra. Därför är det viktigt att personer med KOL-symtom får diagnos så tidigt 
som möjligt i sjukdomsutvecklingen. Det viktigaste är att få hjälp att sluta röka för att bromsa 
den gradvisa försämringen av lungfunktionen.  
 
 

 
 
 

Oavsett när personen slutar röka kan sjukdomsprognosen förbättras. Efter 
rökstoppet kommer försämringstakten av lungkapaciteten att ligga mer i 
linje med den som aldrig rökt. 
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Mycket kan göras för att leva ett bra liv 
Vid sidan av rökstoppet finns många andra åtgärder för att en person med KOL ska kunna leva 
ett bra liv trots sin sjukdom. Läkemedel kan minska symtomen. Styrkan och konditionen kan 
tränas upp med regelbunden motion och sjukgymnastik så att man orkar mer och får mindre 
begränsningar i det dagliga livet. Kosten kan anpassas för att få bukt med övervikt eller 
avmagring.  
 
Oro, nedstämdhet och ångest kan hanteras genom samtalsterapi och nya livsstrategier, t ex 
andnings- och hostteknik, stresshantering, avslappning och inplanerad vila efter större 
aktiviteter.  
 
Arbetsterapeut kan ge hjälpmedel för att underlätta vardagen, till exempel duschpall eller 
reglerbart huvudstöd i sängen. I behövande fall går det också att via kommunen få social 
hemtjänst, boendeservice och färdtjänst samt bidrag för att anpassa sin bostad.  
 
Samhörighet med andra i liknande situation är också viktigt. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 
har lokal- och länsföreningar som arrangerar bl a samtalsgrupper, motionsverksamhet, 
rökavvänjning, stresshantering och föreläsningar.  
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