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ABSTRACT

Asthma is one of our most common national diseases and the number of patients falling ill is

constantly increasing. It is important to describe the experience of asthma within the patient

population. The purpose of this study was to describe the asthma experience in every-day life.

Existing literature was reviewed and studied to find what is written about the subject. A

content analysis was also utilised. The result, based on 11 studies, demonstrates that patients

with asthma experience that their disease is hindering them in their every-day life. Their

participation in various activities has decreased, some duties have remained undone and their

social life has been affected as a result of their condition and fear of getting an asthmaattack.

These patients also felt fatigue and suffered from a thick and tight chest, which caused

problems with breathing. For these patients it has shown to be of great importance to get the

correct treatment and to feel participation in it, to be able to live a normal life and achieve

well-being and health. The society and medical services have a common responsibility to

make it possible for patients with asthma to live as any other person in the society.
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INLEDNING

Sjukdomen astma har de senaste åren ökat markant i världen och anses idag vara en

folksjukdom. Antalet astmatiker i världen beräknas till 100-150 miljoner och varje decennium

uppskattas antalet öka med cirka 50 procent (www.astma.com, 2003-11-10). I Sverige har

cirka sex – åtta procent (700 000 personer) diagnosen astma. Sjukdomen drabbar alla åldrar

och orsakar mycket lidande samt stora kostnader, både för samhället och individen.

Sjukdomen är ett dolt handikapp men ändå något som påverkar astmatikers liv (SBU, 2000).

Lindberg (2001) menar att många astmatiker är underbehandlade och upplever att sjukdomen

hindrar dem i vardagen. Även författarna i föreliggande studie har, som närstående till

personer med astma, upplevt att de har problem med sjukdomen samt att den påverkar deras

vardag. En del astmatiker kan inte åka buss, tunnelbana, gå på bio eller konsert på grund av

att människor har parfym på sig. För många astmatiker är det även omöjligt att åka utomlands

på grund av rädsla för parfym och/eller rök ombord på flygplanet. Vissa kan inte gå på krogen

eller fester då många röker och om de ändå går, får de betala ett högt pris för det, genom att

till exempel tillbringa natten på akutmottagningen. Författarna anser att det är av stor vikt att

som närstående och i kommande yrkesprofession ha goda kunskaper om sjukdomen samt

förståelse för hur astmatikerna upplever sin sjukdom och vardag.
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BAKGRUND

Astma bronkiale

Ordet astma betyder andnöd och sjukdomen yttrar sig som andnöd men även som hosta och

pipande andning. Astma är en kronisk inflammation i luftrören där olika stimuli, som till

exempel allergener påverkar luftrören så att de drar ihop sig. Detta leder till att slemhinnan

svullnar på grund av att det blir ödem i bronkväggen orsakad av en vaskulär inflammation,

slem bildas och den drabbade får andnöd. Karakteristiskt för sjukdomen är att den är

reversibel, det vill säga att lufthindret varierar. Astma leder till skador på luftrören som kan

bli bestående (Almås & Dybwik, 2002; Ericson & Ericson, 2002).

Ericson och Ericson (2002) delar in en astmaattack i fyra olika svårighetsgrader. Lindrig

attack innebär att den drabbade har andningssvårigheter vid ansträngning som han själv klarar

av att behandla. Vid måttlig attack har astmatikern andningssvårigheter vid samtal, vill gärna

sitta upp och kan oftast behandla sig själv. Svår attack innebär att den drabbade har

andningsvårigheter i vila och har behov av sjukhusvård. Vid livshotande attack orkar

astmatikern inte prata, är ofta förvirrad och har mycket svårt att andas samt är i stort behov av

akut sjukhusvård.

En astmatisk reaktion startar när bronkialslemhinnans mastceller aktiveras till

histaminfrisättning, vilket kan ske både allergiskt eller icke-allergiskt. Symtomen som

uppkommer är dock desamma oavsett orsak. En histaminfrisättning leder via flera steg till

slemhinnesvullnad, ökad slemsekretion samt bronkospasm. Även ciliefunktionen hämmas så

att borttransporten av sekret försvåras samt skadar slemhinnans epitelceller (Ericson &

Ericson, 2002). De inflammerade luftrören är extra känsliga för ansträngning eller faktorer i

omgivningen, allergener, som irriterar luftrören vilket gör att det bildas slem och luftrören
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drar ihop sig till kramp. Ett allergen kan vara pollen, pälsdjur eller olika födoämnen.

Utlösande faktorer till astma kan även vara infektion, kall luft, ansträngning, kemikalier eller

psykiska påfrestningar. Dessa omgivningsfaktorer orsakar inte astman men utlöser besvär om

det finns en obehandlad eller otillräckligt behandlad astmatisk inflammation i luftrören

(Ericson & Ericson, 2002; Hedlin & Nordvall, 1996).

Almås och Dybwik (2002) menar att det är av stor betydelse för astmatiker att vara i god

fysisk form, då tål de större ansträngning utan att behöva öka ventilationen och syret utnyttjas

bättre. Deras största problem under ett anfall är att andas ut, att andas in är något lättare.

Utandningen försvåras av att bronkerna är sammandragna, ett pipande ljud kan då höras i

samband med utandningen och det kan även rossla till följd av slembildning i lungorna. Ett

astmaanfall kan upplevas mycket skrämmande och de kan då uppleva kvävningskänslor.

Psykisk stress förvärrar ofta anfallet.

Weeke (1987) menar att astma kan vara mer eller mindre svår. Sjukdomen kan delas in i

grader beroende på hur många anfall astmatiker har per månad, per vecka eller per dag, hur

lungfunktionen är mellan anfallen samt hur mycket medicin astmatiker behöver. Hedlin och

Nordvall (1996) skriver att upplevelsen av astma skiftar från individ till individ men den

klassiska symtombilden vid astma är attackvis tät, tung, rosslande andning. Dessa symtom

uppkommer särskilt i kyla, vid luftvägsinfektioner och vid ansträngning. En och samma

astmatiker kan uppleva sin sjukdom på olika sätt från gång till gång. Det har att göra med vad

de utsätter sin kropp för samt hur de mår för övrigt, det kan liknas vid olika symtomtrösklar.

Astmatikerna kan utsätta sig för en viss mängd ämnen som de är överkänsliga mot, det kan till

exempel vara att barnen har ett djur, men undviker de djuret är det möjligt att han/hon inte når

upp till sin tröskel och inte känner några besvär. Då de utsätts för flera irriterade ämnen blir
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kombinationen för svår, det blir alltså den totala mängden av irriterade ämnen som framkallar

besvären.

Förebyggande behandling är avgörande för hur astmatiker kommer att må. Peak Expiratory

Flow, PEF-mätaren, visar utandningsluftens hastighet, det vill säga i vilken grad som

utandningen är försvårad. Läkaren ser då på lungfunktionen om det behövs medicin. För att

kunna kontrollera hur lungfunktionen varierar över en tid kan astmatiker ha PEF-mätare i

hemmet (Hedlin, Svedmyr & Wennergren, 1998).

Eftersom astmabesvär är en kombination av inflammation och kramp i luftrören behövs det

oftast en kombination av både inflammationshämmande (kortikosteroider) samt

luftrörsvidgande läkemedel (B2-agonister). Det vanligaste sättet att ta läkemedel på är att

inhalera den. För att hålla inflammationen nere fokuseras medicineringen på förebyggande

behandling. Detta leder till att den astmatiska inflammationen i luftrören minskar och

därigenom retligheten samt slembildningen i luftrören (SBU, 2000).

Lindberg (2001) skriver i sin avhandling att under de senaste 10-15 åren har de

farmakologiska behandlingsmöjligheterna och kunskapen om patofysiologin om astma

förbättrats avsevärt. Trots detta är många astmatiker underbehandlade och dåliga på att hålla

sin sjukdom i schack. Detta menar Lindberg (2001) kan bero på otillräcklig förståelse och

kunskap hos astmatikerna själva, vilket kan medföra betydande medicinska och sociala

konsekvenser. Internationella och nationella riktlinjer för vård och behandling finns

publicerade för hälso- och sjukvårdspersonal. Riktlinjerna har som mål att minska besvär

orsakad av sjukdomen. I Östergötlands läns landsting finns sjuksköterskeledda

astmamottagningar i primärvården där personalen arbetar strukturerat enligt nationella
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riktlinjer som finns för hälso- och sjukvårdspersonal. Det har visats sig att dessa leder till

bättre hälsa för astmatikerna och till minskade kostnader, både för individen och samhället.

Hälsa

”Hälsa är ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet och välbefinnande men inte

nödvändigtvis frånvaro av sjukdom” (Eriksson, 1989, s. 29). Erikssons (1989) beskrivning av

hälsa innehåller individens fem dimensioner: biofysiska, sociokulturella, intellektuella,

emotionella samt andligt–existentiella. När dimensionerna samverkar upplever individen

hälsa, vilket även visar sig i individens handlande. Vid ohälsa är det däremot obalans mellan

dimensionerna och det yttrar sig genom att individen ej kan handla och fungera integrerat.

Eriksson förklarar vidare att hälsa är något som individen ”är” i större eller mindre

utsträckning. Genom att säga ”är” i stället för ”har” menar Eriksson att individen i hög grad

har ett eget ansvar för sitt liv – för sina val och för sin hälsa. Ju bättre individen kan uttrycka

sina krav och resurser eller sina möjligheter desto högre grad av hälsa och välbefinnande

uppnår han/hon. Om livet saknar mening har hälsan ingen betydelse.

Livsvärld

Bengtsson (1998) menar att för att förstå individens syn på hälsa måste även dennes livsvärld

förstås. Det innebär att det daliga livet uppmärksammas och livsvärldsperspektivet analyseras

genom att se, förstå samt beskriva individens uppfattning av livet. Livsvärldsperspektivet är

varken subjektivistiskt, objektivistiskt, materialistiskt eller idealistiskt, styrkan ligger i att det

förmedlar det bästa av varje område. Det kan förklaras genom att livsvärlden fokuserar på

världen och subjektet. Bengtsson (1998, s. 18) förklarar: ”Livsvärlden är den verklighet som

vi dagligen lever i och ständigt, om än omedvetet, tar för given. Livsvärlden är således något

mer än summan av fysiska fakta”.
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Bengtsson (1998) förklarar vidare att med livsvärlden som grund i omvårdnaden blir

förhållningssättet att individens levda och eventuellt komplexa verklighet förstås av hälso-

och sjukvårdspersonal. Med livsvärlden som utgångspunkt förklaras den medicinska

kunskapen från individens perspektiv. Det kan till exempel vara att ett PEF-värde inte bara ses

som ett objektivt och verkligt siffervärde. Det måste ses utifrån hur astmatikerna mår och hur

det påverkar deras liv och hälsosituation. Genom livsvärldsperspektivet betonas individens

upplevelser och erfarenheter. Livsvärlden är den levda världen och det är genom den individer

älskar, hatar, arbetar, leker, tycker, tänker samt söker ett livsinnehåll - en mening (Bengtsson,

1998).

Lidande och välbefinnande

Ett förhållningssätt i omvårdnad som lägger tonvikten på individens livsvärld berör dennes

lidande och välbefinnande, vilka är två naturliga delar i livet. Omvårdnadens mål är att lindra

eller förhindra lidande samt skapa förutsättningar för välbefinnande. Det är fullt möjligt för en

individ att vara i ett lidande och samtidigt känna ett välbefinnande, till exempel vid upplevelse

av något roligt (Lindholm & Eriksson, 1993).

Gadamer (1996) skriver att när livet präglas av lidande och ohälsa kännetecknas det av en

förlorad förmåga, en förlorad tillgång till livet och världen. Lidande och ohälsa innebär att

individen fortfarande vill men inte kan fortsätta sitt liv som tidigare då den var frisk.

Individens autonomitet är skadad och skapar en obalans i tillvaron. Eriksson (1994) menar att

lidande måste ses och bekräftas hos denne samt bemötas professionellt så att lidandet får det

utrymme det behöver. Först efter att individen fått ”lida ut” kan han/hon gå vidare med sin

hälsoutveckling.
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Lika viktigt som att ta hand om lidande är det av stor vikt att arbeta för välbefinnande. För att

uppnå målet med omvårdnaden förutsätts det att både lidande och välbefinnande ses som

unika för varje individ. Välbefinnandet förutsätter att det finns lidande men också att våga

vara i lidande för att på så sätt kunna uppleva välbefinnande (Eriksson, 1994).

Livet med astma

Livet med astma är mindre spontant än det var när astmatikerna var friska. Det ger ett ökat

behov av att kontrollera miljön samt de situationer de befinner sig i. Den yttre miljön kan

orsaka försämring. Att helt kunna kontrollera sin sjukdom eller omgivning är dock omöjligt,

lika omöjligt som att kontrollera livet självt. Att kontrollera sin astma innebär att sköta sin

fysiska träning och kunna be andra människor att visa hänsyn (Holmner, Sundberg &

Svensson, 2000; SBU, 2000).

Bergbom och Nilsson (2000) skriver att astmatiker upplever att sjukdomen bryter ner

identiteten de hade som friska och att den ersätts av att vara astmatiker. De förlorar sitt gamla

jag i sjukdomen. Detta sker om sjukdomen eller dess behandling medför att friheten att göra

vad de vill begränsas. De upplever sig då socialt isolerade och nedvärderade i relation till

andra och/eller uppfattar sig själva som en belastning för sin omgivning. Sjukdomen är oftast

obotlig även om symtomen kan lindras och i perioder inte besvära dem. Den är oftast

långvarig och finns ständigt på lur inom dem. Detta lidande, att ha astma, kan ta sig olika

uttryck; kroppsliga såväl som existentiella.

Bergbom och Nilsson (2000) skriver vidare att det övergripande målet är att varje astmatiker

skall kunna leva det liv som han/hon vill leva och ändå vara symtomfri så långt det är möjligt.

Att leva med och inte mot sin astma förutsätter för många ett livslångt stöd av andra individer.
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Under instabila perioder kan det dagliga livet bli en form av livslång stress som kan leda till

utbrändhet och depression. Omgivningens reaktioner och attityder på sjukdomen kan få stor

betydelse för hur de själva ser på sin sjukdom. Astmatiker lider av att ha astma men kan också

lida av vissheten av att ha en sjukdom, men trots detta kan de uppleva hälsa. Andra kan känna

att lidandet är så svårt att de inte kan uppleva hälsa. Även om de fysiska reaktionerna hos

astmatikerna inte syns utåt finns de alltid där, risken för att de skall drabbas av ett anfall finns

ständigt närvarande, vilket påverkar dem psykiskt (Bergbom & Nilsson, 2000).

Dagens läkemedel gör det möjligt att leva med astma men det handlar även om att

astmatikerna måste lära sig att ta medvetna risker. Det finns saker som innebär en stor

påfrestning för luftvägarna men som ger positiva effekter. Det kan till exempel vara

skidåkning där de utsätter sig för ansträngning i luftvägarna men upplevelsen i sig är ett nöje.

Balansen mellan de två egenskaperna vilja och förmåga är inbördes beroende av varandra och

avgör hur en astmatiker mår. Förmår de göra det de vill mår de bra samt får förhoppningsvis

ett bra liv (Bergbom & Nilsson, 2000).

PROBLEMOMRÅDE

Att leva med astma kan innebära svårigheter i vardagen. Livet blir mindre spontant, vilket ger

behov av att kunna kontrollera miljön och olika situationer, som till exempel åka buss eller gå

på krogen. Problemet är att astmatikerna har besvär av sin sjukdom. Med hjälp av dagens

läkemedelsbehandling skall de inte behöva uppleva problem och/eller besvär, de skall kunna

leva ett normalt liv trots sin sjukdom. Allmänheten kan underlätta deras tillvaro på ett flertal

sätt, till exempel undvika starka dofter i skolan. För att få en förståelse och fördjupad kunskap

som närstående och i kommande profession skall författarna beskriva astmatikers upplevelser

av deras sjukdom i vardagen.
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SYFTE

Syftet är att utifrån litteraturen beskriva hur astmatiker upplever sjukdomen i vardagen.

METOD

Studiens metod byggdes på en litteraturstudie där sökning av material utgick från studiens

syfte. Enligt Backman (1998) är syftet med en litteraturstudie vanligen att sammanställa den

vetenskapliga litteratur som finns inom ett område. Det kan till exempel innebära att få en

överblick över området eller eventuellt motsägande kunskapsperspektiv, förtjänster och

brister som framkommit av tidigare forskning i olika avseenden. I föreliggande studie valdes

populationen vuxna astmatiker som haft sin diagnos under ett flertal år.

Litteratursökning

Litteratursökningen inriktades på att finna artiklar och avhandlingar vilka var relevanta för

studiens syfte. Denna gjordes vid Högskolan Trollhättan/Uddevallas (HTU) bibliotek i

Vänersborg samt på Alingsås Lasaretts bibliotek Medicum. Sökningen av artiklar har skett

systematiskt i databaserna Academic Search Elite, CINAHL och ScienceDirect. Engelska

sökord till resultatet var adults, asthma, every-day life och experience, olika kombinationer av

dessa användes samt trunkering på experience*. Trunkering användes för att få olika

böjningar på ordet upplevelser. Resultatet av litteratursökningen redovisas i tabell 1.
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Tabell 1. Översikt över använda databaser, sökord, kombinationer samt antal träffar.

Databaser Sökord Antal träffar

Academic Search Elite asthma and experience* 92
Academic Search Elite asthma and every-day life   7
Academic Search Elite asthma and experience* and

every-day life
  7

Academic Search Elite asthma and experience* and
adults

  5

CINAHL Asthma and experience* 883
CINAHL Asthma and every-day life 838
CINAHL Experience* and asthma and

adults
272

CINAHL Asthma and experience* and
every-day life

  35

CINAHL Asthma and every-day life
and adults

  22

CINAHL Asthmaexperience and adults
and every-day life

    9

Science Direct Asthma and experience* 152
Science Direct Asthma and every-day life   12
Science Direct Asthmaexperience and every-

day life
    7

Urval

Litteraturen valdes utifrån hur väl den belyste syftet. Sökningen i databaserna begränsades till

de artiklar som var Peer-Reviewed och Aviable from Library, därefter granskades titel och

abstracts. Polit och Hungler (1995) anger att en litteraturstudie främst bör stödja sig på

vetenskaplig litteratur samt att resultatet framförallt skall innehålla litteratur som är relevant

för studiens syfte. Författarna till studien valde att exkludera de artiklar som endast belyste

medicinska och farmakologiska problemområden samt de artiklar som berörde barns

upplevelser av astma. Artiklar på andra språk än engelska och svenska har också exkluderats.

Artiklarnas publikationsår begränsades från 1994 och framåt. Under arbetets gång granskades



11

även två artiklar inom ämnesområdet från 1986 och 1991. Dessa artiklar var relevanta i

förhållande till studiens syfte varpå de inkluderades i studien. Nyberg (2000) anger att äldre

litteratur med stor relevans för ämnesområdet kan användas.

Utifrån sökningen som gjordes i Academic Search Elite valdes fem artiklar som bedömdes

vara relevanta för studiens syfte. Därefter togs fem artiklar ut från CINAHL för att användas

till studien. I sökningen i databasen Science Direct ansågs endast en artikel vara användbar.

Vissa av de sökta artiklarna förekom i samtliga databaser. Genom att läsa titel och abstracts

kom författarna till studien fram till att 11 artiklar var relevanta vilka sedan användes till

studien. Benzein (2000) menar att en tabell över artiklarna till resultatet bör finnas beskriven i

metoden och innehålla författare/år, antal deltagare, metod/analys samt syfte. De bearbetade

artiklarna redovisas i Tabell 2.

Tabell 2. Redogörelse för författare, årtal, antal deltagare, metod samt syfte.

Författare / år Antal deltagare /
ålder

Metod / instrument /
analys

Syfte

Caress, A-L
Luker, K
Woodcock, A &
Beaver, K
(2002) 47

32 deltagare
17 män
15 kvinnor
18-84 år

Kvalitativ
intervjustudie

Syftet var att få en
ökad inblick i vad
patienterna ansåg vara
viktig information om
astma.

Clayton Barrett, J
Gallien, E
Dunkin, J &
Ryan, L
(2001) 18

6 deltagare
1 man
5 kvinnor
22-40 år

Kvalitativ
fenomenografisk
intervjustudie

Beskrivning av
lantbrukarfamiljers
upplevelser av att
vårda sin astma.

Gabe, J
Bury, M &
Ramsay, R
(2002) 55

55 deltagare
28 män
27 kvinnor
21-66 år

Kvalitativa intervjuer
sociodemografisk
bakgrund

Syftet var att
upptäcka hur patienter
med mild till svår
astma såg på sin
sjukdom, hur de
hanterade den samt
hur de kunde leva så
normalt som möjligt.
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Tabell 2. Redogörelse för författare, årtal, antal deltagare, metod samt syfte (forts.).

Hansson Scherman,
M
(1994)

30 deltagare
16 män
14 kvinnor
18-62 år

Kvalitativ
fenomenografisk
intervjustudie

Syftet med
avhandlingen var att
kartlägga hur
människor med astma
erfar sin
sjukdomssituation
samt de mediciner
och den medicinering
som ordinerats.

Janson-Bjerklie, S
Carrier, V. K &
Hudes, M
(1986) 35

43 deltagare
18 män
25 kvinnor
20-55 år

Kvalitativa intervjuer Beskrivning av
patienters upplevelser
av andnöd och att leva
med astma.

Lacroix, A
Jacqument, St &
Assal, J-Ph
(1995) 26

Patienter med astma
och andra kroniska
sjukdomar är
intervjuade och
sammansatta i en
artikel.

Kvalitativa intervjuer Belyser de bördor
som patienter går och
bär på, för att på så
sätt få personal att se
dessa bördor.

Mäkinen, S
Souminen, T &
Lauri, S
(2000) 9

150 deltagare
57 män
93 kvinnor
18-55 år

Kvantitativ
demografisk studie

Syftet var att
kartlägga vuxna med
astma i Finland, hur
de hanterar sin vardag
ur fysiska, psykiska
och sociala aspekter.

Small, S &
Lamb, M
(1999) 30

36 deltagare
19 med astma
17 med KOL
28-81 år

Kvalitativ deskriptiv
design,
semistruktuerade-
intervjuer

Syftet var att beskriva
patienter med astma
och kronisk obstruktiv
lungsjukdoms (KOL)
upplevelser av trötthet
som lever hemma och
jämföra deras
upplevelser med
varandra.

SPRI-rapport
(1995)

30 deltagare Kvalitativa intervjuer Syftet var att beskriva
patienters upplevelser
av sin sjukdom och
vården.
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Tabell 2. Redogörelse för författare, årtal, antal deltagare, metod samt syfte (forts.).

Sundberg, R
(1991)

75 deltagare
16-60 år

Kvantitativa enkäter Syftet var att
kartlägga
astmapatienters
upplevelse och
kunskap om sin
sjukdom.

van Mens-Verhults, J
Radtke, H &
Spence, C
(2003)

8 kvinnor
31-65 år

Kvalitativa,
semistrukturerade
intervjuer KOD-
system (WINMAX)

Syftet var att ge fokus
på hur mödrar
hanterar sin astma i
vardagen med hjälp
av sin familj.

Analys

I analysarbetet följdes Polit och Hunglers (1999) modell för innehållsanalys som innebär att

författarna utgår ifrån syftet och ställer frågor till materialet och besvarar det genom den sökta

litteraturen. Först läste författarna till studien igenom artiklarna var för sig för att få en

uppfattning av helheten i artiklarna. Därefter lästes artiklarna ytterligare en gång och då

framkom kategorier. Författarna jämförde sedan artiklarna med varandra. I de 11 artiklarna

fann författarna att kategorierna återkom, dessa fördes sedan samman som rubriker i

resultatet. I artiklarna användes benämningen patient, författarna valde dock att använda

benämningen astmatiker/astmasjuka då syftet med studien var att beskriva hur dessa upplevde

sin sjukdom i vardagen. Patel och Davidson (1994) skriver att analysen bör inledas med att

bearbeta det utvalda materialet grundligt och bekanta sig med det och efter detta kan

materialet delas in i olika kategorier efter vad som valts att studeras.
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RESULTAT

Resultatet presenteras i löpande text med kategorierna som framkommit vid analysen av

artiklarna som rubriker i resultatet. Dessa kategorier är: Att uppleva problem med andningen;

Att uppleva utlösande faktorer till astmaanfall; Att uppleva trötthet på grund av astma;

Att sköta sin vardag med andningsproblem; Att uppleva problem med att leva på landsbygden

med astma; Att uppleva stöd och ickestöd av familj och vänner samt Att anpassa

astmasjukdomen i vardagen.

Att uppleva problem med andningen

De flesta astmatiker upplevde andningen som pipande andning och svårigheter att kunna

andas. De uttryckte att hjärtat ”bankade”, att de ofta var andfådda samt att de hade slem i

luftrören. Astmatikerna beskrev även att det väste i luftvägarna, att de hade obehagskänslor,

kände sig utslitna samt att andningen kändes ytlig. Vid kraftiga anfall kunde upplevelsen av

andnöd ge upphov till oro och ångest. Rädsla, fruktan och panik var vanliga känslor i början

av ett astmaanfall, men förutom detta kunde en mer varaktig känsla av oro och ångest uppstå.

Denna känsla kunde finnas kvar mellan andningssvårigheterna. De uttryckte förutom rädslan

av att drabbas av ett astmaanfall också en rädsla för att dö eller att bli lämnade ensamma.

Denna rädsla visade sig minska vid upplevelse av att kunna klara av sin astma (Gabe, Bury &

Ramsay, 2002; Hansson Scherman, 1994; Janson-Bjerklie, Carrier & Hudes, 1986; Lacroix,

Jacqument & Assal, 1995).

Astmatikerna associerade sina andningssvårigheter till bröstproblem och beskrev dessa som

ont över bröstet, tjockt, trångt som en knut i bröstet samt känsla av tyngd över bröstet. Vissa

av dem upplevde även svårigheter med andningen vid in- och utandning. Några beskrev att de

kunde andas in men inte andas ut och för de flesta var utandningssvårigheterna förenade med
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hosta. Astmatikerna beskrev andningssvårigheterna ofta som värst på natten, tidigt på

morgonen, vid kraftig ansträngning eller när de andats in något retande ämne. En del

upplevde sitt astmaanfall som att ”andas genom ett sugrör” (Gabe et al., 2002; Lacriox et al.,

1995).

Astmatikerna var hela tiden medvetna om sin andning samt att ansträngd andning var ett

centralt kännetecken på deras astma. De upplevde en stor skillnad från andra individer med

kroniska sjukdomar, då astmasymtomen varierade från mild till mycket svår. Astmatikerna

ansåg att skillnaden var att de kunde få anfall med svåra andningssvårigheter och hade behov

av akutsjukvård (Small & Lamb, 1999; Sundberg, 1991).

Att uppleva utlösande faktorer till astmaanfall

Utlösande faktorer ansåg astmatikerna vara väder, temperaturförändringar, djur, damm,

pollen, simning, förkylning, influensa, fjädrar, stress, cigarettrök samt kemiska faktorer som

till exempel parfymer och rengörningsmedel. Dessa gav symtom och reaktioner som till

exempel hosta, tryck över bröstet, pipande andning samt svårigheter att andas. Mellan

attackerna var de flesta fria från besvär men löpte alltid risk att få en ny attack när någon

utlösande faktor dök upp. Ansträngning eller motion kunde också ses som en utlösande faktor

hos vissa av dem. Även om inte alla astmatiker upplevde att motion utlöste anfall kände alla

dock att långvarigt springande i terräng resulterade i symtom. Några av dem visste att motion

var en viktig del i behandlingen, dessa tog då förebyggande mediciner för att kunna motionera

(Clayton Barrett, Gallien, Dunklin & Ryan, 2001; Gabe et al., 2002; Sundberg, 1991; van

Mens-Verhulst, Radtke & Spence, 2003).
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Att uppleva trötthet på grund av astma

De med svår astma upplevde att tröttheten var en ständig känsla samt uppträdde mer ofta då

deras tillstånd av astman förvärrades, vilket kunde vara från dagar till veckor. Tröttheten var

ibland det första symtomet på en astmaattack, men det kunde också vara efterdyningar av en

attack som kännetecken på att de inte hade tagit sina läkemedel. De astmasjuka upplevde

tröttheten som en ”extrem” trötthet eller ”utmattning” då den var lokaliserad till bröstet och

skuldrorna. Dessa kändes då täta och tunga. Tröttheten var svårast på morgonen om sömnen

blivit störd på grund av andningssvårigheter under natten. Den ledde till brist på energi och

astmatikerna kände inte för att göra någonting förutom att vila resten av dagen, vilket

resulterade i minskat engagemang i olika aktiviteter. De upplevde även att tröttheten

påverkade deras ork till att arbeta, vilket resulterade i sjukfrånvaro, den kunde även resultera i

depression (Gabe et al., 2002; Lacriox et al.,1995; van Mens-Verhulst et al., 2003).

Astmatikerna var vana vid att kunna göra vad de ville men på grund av orkeslösheten kände

de inte längre samma frihet. Detta kunde leda till frustration. De upplevde en känsla av

ensamhet på grund av att de inte hade samma förutsättningar som friska personer. Andra

känslomässiga reaktioner på trötthet kunde vara vrede, förtret och irritation över

orkeslösheten (Small & Lamb, 1999).

Några astmasjuka upplevde fysiska symtom på astma som ledde till trötthet och de mest

förekommande av dessa var att känna sig varm eller sjuk, oförmåga att prata, tjock i halsen,

yrsel samt huvudvärk. Vissa av dem nämnde även nysning, rinnande näsa och irriterade ögon,

ibland i kombination med hösnuva men också som separata effekter på astma vilket

resulterade i trötthet. Föräldraskap och hushållssysslor blev försummade av tröttheten på
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grund av sjukdomen. Tröttheten kunde även leda till att det sexuella samlivet besvärades

vilket kunde leda till skilsmässa (Gabe et al., 2002; SPRI-rapport, 1995).

Att sköta sin astma i vardagen vid andningsproblem

För att kunna sköta sin vardag vid ett astmaanfall satte sig astmatikern upprätt, lutade sig över

en stolsrygg och höll sig lugn och stilla. Därefter tog han/hon sina läkemedel och började att

röra sig sakta samt använde sig utav olika andningstekniker och kroppsställningar. Detta

kunde till exempel vara att stå upp och stödja händerna mot fönsterkarmen, samtidigt som

astmatikern fick frisk luft genom det öppna fönstret. Det kunde även vara att sätta upp ena

foten på ett trappsteg och stödja sig mot ledstången eller luta sig mot ett bord eller stolskant

eller liknande med stöd för armar och panna eller sätta sig i en skön fåtölj, så att han/hon

kunde slappna av. Det var av stor vikt att kläderna ej satt åt så att andningsrörelserna inte

hindrades. När den astmasjuke skulle sova underlättade det om huvudändan var höjd och att

det var frisk sval luft i rummet. Långsiktiga åtgärder för att klara av andnöden var planering

av aktiviteter, förändrade matvanor, självanpassad medicinering samt skyddande eller

förebyggande beteende som till exempel, sätta sig i den främre delen av bussen då den är

avsedd för allergiker (Janson-Bjerklie et al., 1986).

De flesta astmatiker upplevde att de kunde klara av sin fysiska hälsa. De visste till exempel

hur de kunde använda avslappningstekniker i händelse av en astmaattack samt hur de skulle ta

sina läkemedel vid en attack. Humor och positivt tänkande var de mest förekommande

åtgärderna vid psykologisk hantering av astman. Astmatikerna upplevde det även positivt att

kunna prata med andra astmapatienter om sina erfarenheter. Detta konstaterades av följande

uttryck: ”jag är glad att kunna dela med mig av mina erfarenheter om sjukdomen till andra
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människor och så kanske jag kan få värdefull information tillbaka från andra hur jag skall

klara av astman” (Mäkinen, Souminen & Lauri, sid. 562, 1999).

Att uppleva problem med att leva på landsbygden med astma

Astmatiker som lever på landsbygden och har en kronisk sjukdom som astma upplevde det

svårare att anpassa sin livsföring utifrån sin sjukdom än astmatiker som lever i

storstadsområden. De som bodde på landsbygden ansåg sig ändå kunna hantera sjukdomen

lika bra som de som bodde i storstäder. Astmatikerna som lever på landsbygden hade en lägre

inkomst per person, sämre tillgång till sjukvård på grund av att tjänsterna antingen inte

existerar eller att sjukvården ligger för långt bort. De hade även lägre utbildningsnivå samt

färre arbetstillfällen än de astmatiker som lever i storstadsområden. Då tillgången till

akutsjukvård är särskilt viktigt för astmatiker var rädslan för avståndet en påfrestning för dem.

De upplevde att det var svårt att kunna samarbeta inom familjen vid till exempel bärgning av

höskörden (Clayton Barrett et al., 2001).

Att uppleva stöd och icke stöd av familj och vänner

De flesta astmatiker upplevde att deras sjukdom inte påverkade relationerna med familj och

vänner. En del av astmatikerna upplevde dock att sjukdomen påverkade deras familjeroller

som förälder och/eller maka/make. De upplevde en stressfaktor då de hade en attack. De

astmasjuka kände sig skyldiga mot sina familjer när de önskade att familjen skulle försvinna

så de fick vara för sig själva tills attacken gått över (Small & Lamb, 1999; van Mens-Verhulst

et al., 2003).

Trots att astmatikerna inte var kapabla att delta i vissa sociala och/eller familjeaktiviteter

gjorde de ändå vad de orkade och kunde. Familj och vänner förstod astmatikernas tillstånd
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och begränsningar och stöttade dem i deras sjukdom. Några av de astmasjuka upplevde att

deras begränsningar påverkade relationerna till familjen och vännerna. Attityderna från

omgivningen fick stor betydelse för hur de själva såg på sin sjukdom. De ansåg då att de som

inte förstod var okänsliga. Astmatikerna upplevde att andra såg astma som ett funktionshinder

och betraktade dem som handikappade (Mäkinen et al., 1999).

Flera astmatiker upplevde att deras vänner var ett stöd, när de fick en attack eller när de

upplevde astman som svår. De beskrev ett flertal vardagliga sätt som deras vänner kunde

stötta dem på. Dessa var till exempel att erbjuda ett glas vatten, ta fram deras inhalator samt

att vara hos dem tills attacken gått över. En del astmasjuka upplevde dock att alla deras

vänner inte var hjälpsamma. Detta ansåg de berodde på att vännerna blev handfallna och

rädda när de fick en attack. Vännernas panik var ett resultat av brist på kunskap (Gabe et al.,

2002; van Mens-Verhulst et al., 2003).

Att anpassa astmasjukdomen i vardagen

De individer med mild och välkontrollerad astma, upplevde att deras sjukdom hade liten

effekt i vardagen, medan de individer med svår och dåligt kontrollerad astma upplevde att

deras aktiviteter begränsades i vardagen. Astmatikerna upplevde sig som friska under de

perioder då sjukdomen var ”lugn” och sjuka endast då de fick påtagliga andningsbesvär. Alla

upplevde däremot att det var av stor vikt att de fick information från sjukvården om hur de

skulle leva sina liv så att de kunde undvika situationer som kunde framkalla en attack samt

hur de skulle hantera den. De astmasjuka upplevde även att det var värdefullt att de fick

information om sitt aktuella hälsotillstånd och prognos för sjukdomen (Caress, Luker,

Woodcock & Beaver, 2002).
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Astmatikerna upplevde att det var lätt att identifiera utlösande faktorer till astma. De upplevde

dock att avlägsna eller minska dem i vardagen var svårare. Då astmatikerna kunde kontrollera

omgivningen runt sig och anpassa sin livsstil upplevde de att de ej behövde ta någon

förebyggande medicinering. För att minska frekvensen och svårigheten av attacker anpassade

de astmasjuka sin inomhusmiljö till en hälsosam miljö. Detta gjordes genom att till exempel ta

bort heltäckningsmattor, filtar, använda madrass- och kuddöverdrag i sängarna, förbjuda

parfymer och andra starka dofter samt att undvika att gå i trappor. Astmatikerna upplevde att

sjukdomen fick konsekvenser för hemmets skötsel. Det kunde bland annat vara att gå och

handla, städa och tvätta. Astmatikerna undvek mat som de var allergiska mot och även övriga

familjemedlemmar tog hänsyn till vad de lagade för mat så astmatikerna inte fick något anfall.

Familjemedlemmarna undvek även att klippa gräset när astmatikern var i närheten (Clayton

Barrett et al., 2001; SPRI-rapport 1995; Sundberg, 1991; van Mens-Verhulst et al., 2003).

Även om de astmasjuka upplevde att tröttheten påverkade vardagen samt att de var

bekymrade över sin oförmåga att göra saker som de ville göra, ansåg de flesta att de kunde

klara av sin sjukdom bra. Astmatikerna ansåg att välbefinnandet var i hög grad beroende av i

vilken mån de kunde kontrollera sin sjukdom. De astmasjuka upplevde dock att deras

spontanitet som de hade innan de fick sjukdomen förlorades. Allt behövde planeras in i minsta

detalj. De sociala aktiviteterna begränsades eller påverkades negativt. I vissa fall beslöt

astmatikerna ändå att deltaga i de aktiviteter som ”friska” individer deltog i (Gabe et al., 2002;

Mäkinen et al., 1999; Small & Lamb, 1999).

Astmatikerna skapade sig restriktioner under semestern bland annat på grund av

pollentätheten. Det ledde till att de undvek att semestra på de platser där pollentätheten var

hög. Några astmatiker valde då att till exempel resa till havet där luften har låg pollentäthet.
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De upplevde det som en trygghet om det fanns närhet till vård där de semestrade (Gabe et al.,

2002; Sundberg, 1991).

De astmatikerna som inte kunde deltaga i alla aktiviteter, som till exempel gå ut på krogen

och besöka djurparker, upplevde en social isolering samt svårigheter av att klara av vardagen.

Astmatikerna kunde känna sig som en börda för andra människor. Allt de gjorde blev

ansträngande och de var tvungna att planera aktiviteter vilket påverkade familj- och

arbetslivet. De astmasjuka upplevde att de träffade sina vänner mer sällan än då de var friska

samt att de bjöd hem gäster allt mer sällan (Janson-Bjerklie et al., 1986; Lacroix et al., 1995).

Sundberg (1991) har i sin studie funnit att hög sjukfrånvaro med eventuell uppsägning kunde

leda till en ekonomisk börda för de astmasjuka. Några av dem upplevde även ett lidande

genom vissheten av att ha en kronisk sjukdom. Astmatikerna upplevde att det ledde till att de

inte kunde känna hälsa och välbefinnande.

Många astmatiker ansåg att deras behandling var acceptabel och de tog sin sjukdom på största

allvar. De tog sig tid att vila, frågade efter hjälp och delegerade ut olika hushållsuppgifter till

de övriga familjemedlemmarna. De astmasjuka upplevde de regelbundna kontrollerna,

uppsökandet av akuten vid svåra anfall och den ordinerade medicineringen samt

specialutrustningen, som till exempel syrgas, var dyr. Flera astmatiker ansåg att de inte hade

råd med detta. Detta kunde leda till konflikt mellan familjemedlemmar då de hade olika

uppfattningar om hur pengarna inom familjen skulle prioriteras (Lacroix et al., 1995; van

Mens-Verhulst et al., 2003).

Upplevelser av att leva med astma präglades av att försöka leva ett så normalt liv som möjligt.

Alla upplevde inte att sjukdomen påverkade deras vardagliga liv eller livssituation. För att
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leva med sin sjukdom och behärska den försökte några astmatiker dölja att de hade

sjukdomen. De undvek till exempel att tala om sjukdomen eller att använda sin inhalator inför

andra människor. Astmatikerna upplevde att det var mer accepterat att säga att de var trötta

eller ville vara hemma. De önskade inte få en astmaattack någon annanstans då de upplevde

att människor kunde bli besvärade av det. Några astmatiker i studien upplevde det inte vara

påfrestande att få en attack bland andra människor. De var i stället öppna och önskade försöka

ge människor i deras närhet kunskap om vad de skulle göra om astmatikerna fick en attack

(van Mens-Verhulst et al., 2003).

DISKUSSION

Metoddiskussion

Metoden innehållsanalys ansågs relevant till studiens syfte då en sådan beskriver materialets

innehåll. I denna studie följdes innehållsanalysen utifrån studiens syfte. Backman (1998)

menar att det finns en risk med litteraturstudie som metod då feltolkningar kan uppstå. Detta

på grund av att tolkningarna sker av andra författares redan tolkade resultat. Detta har

författarna till studien varit medvetna om och anser att resultatet kan ha sett något annorlunda

ut om andra författare hade analyserat materialet.

Litteratursökning av artiklar till resultatet har skett i databaserna Academic Search Elite,

CINAHL samt Science Direct. Astmatikerna i de olika artiklarna kom från Finland,

Storbritannien, Sverige samt USA. Författarna till studien fann inga konkreta skillnader av

upplevelser hos astmasjuka i svenska eller amerikanska studier. Vi anser att upplevelser inte

skiljer sig något nämnvärt mellan olika västländer. Vi menar att generalisering kan göras till

viss del av astmatikers upplevelser av sin sjukdom i vardagen i västvärlden och i Sverige. Vid
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analysen av litteraturen fann vi att positiva upplevelser av sjukdomen i vardagen var betydligt

färre än negativa upplevelser av att ha astma. Författarna till studien hade förväntningar på att

det skulle förekomma mer uttalat om vad astmatiker finner positivt i vardagen.

I studiens resultat finns såväl nya som något äldre artiklar beskrivna. Syftet med att även

använda sig av äldre artiklar är att detta bidrog till att göra beskrivningen mer komplett. Detta

anser författarna till studien styrker resultatet. Nyberg (2000) skriver att äldre litteratur med

fördel kan användas. Författarna till studien menar att upplevelserna av sjukdomen inte

nämnvärt har förändrats under de senaste 15-20 åren. Detta har vi även sett i Lindbergs

avhandling (2001).

Författarna till studien anser att syftet är uppnått, de artiklar som vi fann gav svar på syftet.

Artiklarna har resulterat i ett vetenskapligt underlag för studien. Begränsningar i föreliggande

studie gjordes för att endast få vuxna astmatikers upplevelser av sin vardag. Studien har

genomförts av två författare. Detta ställer krav på noggrannhet i strävan efter god reliabilitet

och validitet, något som författarna varit medvetna om. Arbetet gjordes av två författare och

har styrks genom att vi i analysen oberoende av varandra kom fram till samma resultat vid

genomgång av artiklarna. Patel och Davidsson (1994) menar att det är av stor vikt att

vetenskapliga studier har god validitet och reliabilitet. Författarnas uppfattning till studiens är

att metoden är väl lämpad för den aktuella beskrivningen, inte minst genom att

resultatredovisningen blir logisk och tydlig. Detta gör materialet lättläst, vilket underlättar för

läsaren att få en överblick och förståelse för innehållet.
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Nyberg (2000) skriver att hänvisningar till ett helt nytt stoff eller nya källor kan ingå i

diskussionen men inte i ren sammanfattning som i resultatdelen. Detta anser författarna till

studien vara ett bra sätt att tillägna sig ny kunskap som kan förstärka studiens resultat.

Resultatdiskussion

Författarna till studien menar att det är vanligt att känna andnöd vid en obstruktiv sjukdom

som astma. Den kan upplevas som både obehaglig och skrämmande. Symtomet är, precis som

smärta, subjektivt. Det innebär att andnöd inte kan mätas objektivt utan är en känsla eller

upplevelse som varierar för varje individ. Det är endast astmatikerna själva som kan beskriva

den. Vissa astmatiker, som andra individer anser har en ansträngd andning, upplever kanske

inte själva andnöden. Andra astmatiker kan uppleva andnöd fast omgivningen har

uppfattningen att de andas helt normalt. Det är av stor vikt att vi som närstående och hälso-

och sjukvårdspersonal tar hänsyn till detta. En kronisk sjukdom leder trots allt till vissa

begränsningar som kan innebära att de sjuka inte kan leva det liv de önskar. Det är väsentligt

att komma ihåg att sjukdomen har ett annat innehåll för astmatikerna som ska leva med den,

än för de som upplever sjukdomen som närstående. Kroniska sjukdomar är ofta periodiska till

sin karaktär och uppfattas därför ofta som inte ”riktiga”, detta på grund av att astman är

reversibel. Det finns en tendens att individer runt astmatikerna behandlar och bemöter dem

som handikappade. Caress et al. (2002) menar att astmatikerna anser detta bero på okunskap

och rädsla hos individerna. En sjukdom som inte syns är svårare att ta på allvar, både för de

astmasjuka och för individer i deras omgivning. Attityderna från andra kan få stor betydelse

för hur astmatikerna själva ser på sin sjukdom. Detta belyser även Mäkinen et al. (2000) i sin

artikel om vuxna astmatikers upplevelser och hantering av psykosociala aspekter på astma.
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Eriksson (1989) menar att varje individ har ansvar för sitt liv, sina val och sin hälsa.

Författarna till studien anser att de individer som drabbas av en kronisk sjukdom som astma

blir påminda om livets bräcklighet. Om astmatikerna lär känna sin sjukdom och

konsekvenserna av den, ökar deras förutsättningar att må bra. Genom att få en förståelse för

hur det är att leva med astma i vardagen kan vi, som närstående och hälso- och

sjukvårdspersonal, arbeta för att öka livskvaliteten för alla som drabbats av en kronisk

sjukdom. Det framkommer i resultatet att de flesta astmatikern strävade efter att uppnå hälsa.

Astmatikerna försökta leva så normalt som möjligt (van Mens-Verhulst et al.,2003). De

astmasjuka som inte ansåg sig ha hälsa anser författarna till studien, bero på deras

förhållningssätt till sin sjukdom. De har inte accepterat den. Vi anser att astmatikerna själva

har ett ansvar för hur de mår, men som närstående och hälso- och sjukvårdspersonal kan vi

hjälpa dem på vägen att uppnå en bättre hälsa.

I resultatet framkommer det att en del astmatiker upplever lidande på grund av sin sjukdom.

En del upplever att sjukdomen begränsar dem i fysiska och sociala aktiviteter. Trots detta

upplevde några ändå hälsa. Lindholm och Eriksson (1993) menar att individer kan uppleva

välbefinnande trots att de lider. Välbefinnande och lidande är två naturliga delar i en individs

liv (Lindholm & Eriksson, 1993). Det framkommer vidare i resultatet att en del av de

astmasjuka upplever lidandet så svårt att hälsa och välbefinnande inte kan uppnås (Janson-

Bjerklie et al., 1986). Författarna till studien anser att astmatikers välbefinnande kan stärkas

med förhållandevis enkla insatser. Detta kan till exempel göras genom att erbjuda

astmatikerna en kopp kaffe eller en tidning när de är i väntrummet. Hälso- och

sjukvårdspersonalen visar då att de bryr sig om, ser och bekräftar den enskilda astmatikern.

Detta kan anses vara ”för enkla” medel att stärka någons välbefinnande, men i dagens
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sjukvård då tiden periodvis inte finns för att kunna sätta sig ner att prata med patienter är detta

ett bra sätt att visa att personalen ser den astmasjuke.

Går det ha god livskvalitet trots en kronisk sjukdom? Ja, det går. Författarna till studien anser

att det är väsentligt att förebygga även efter det att astmatikern blivit sjuk, till exempel ta

läkemedel innan en ansträngning. Genom att, exempelvis träffa andra människor med

liknande problem kan astmatikern få stöd och möjlighet att diskutera tankar och praktiska

problem. Ett liv med astma innebär att även få kunskap och inspiration att se nya möjligheter.

Mäkinen et al. (1999) belyser i sin artikel att de flesta astmatiker upplevde ett stöd av att ha

andra astmatiker att dela tankar och funderingar med. Att även ha tillgång till stöd och hjälp

från närstående var en trygghet för dem (van Mens-Verhulst et al. 2003).

För en astmatiker är det av stor vikt att motionera regelbundet för att ha en bra kondition. Det

är även angeläget att lära sig andningsteknik, avslappning samt lära sig hur de kan hosta upp

slem. Vid svår astma kan upp till en tredjedel av kroppens totala energiförbrukning krävas för

att andas. Genom att lära sig god andningsteknik kan astmatikerna utnyttja lungornas

kapacitet på ett effektivt sätt, så att varje andetag tar upp mer syre och slemmet lättare

transporteras bort från lungorna. En god andningsteknik gör även att de läkemedel som

inhaleras effektivare tas upp i kroppen. En astmatiker som förbättrar sin andningsteknik

upplever ofta att orken och välbefinnandet ökar (Roxström, 2002). Vi anser att det i vår

kommande profession, som sjuksköterska, är av stor vikt att belysa och undervisa om

motionens betydelse för att astmatikerna skall kunna uppnå hälsa och välbefinnande.

Författarna till studien har kunskap om att astma inte går att bota helt, men med rätt

behandling och kunskap om sjukdomen kan astmatikern leva ett normalt och aktivt liv. Det
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sexuella samlivet är en viktig del av livet och när astmatikerna är sjuka är behovet av närhet

ofta stort. Många gånger kan rädslan för att sexuella aktiviteter skall vara för ansträngande

och till och med skadliga göra att närhet och intimitet avtar. Precis på samma sätt som

astmatikerna kan förenkla och anpassa andra dagliga aktiviteter med anpassat tempo, pauser

och uppfinningsrikedom, kan de också fortsätta att njuta av det sexuella samlivet efter vissa

förändringar. Hauffman (2002) menar att det största problemet för många astmasjuka är att

symtomen förvärras påtagligt av ansträngning. Det är ett stimulus som utlöser symtom samt

att olika typer av fysisk ansträngning ger olika mycket symtom. Hauffman (2002) menar

vidare att välbehandlade astmatiker ofta kan anstränga sig ganska hårt utan att få symtom. De

som är underbehandlade får däremot besvär vid ansträngning.

Författarna till studien anser att det kan vara svårt att inse att sjukdomen både förändrar en

själv och ens liv, kanske också relationen till andra människor. Tillvaron blir aldrig riktigt

densamma, men livet för astmatikerna kan bli bra ändå, så att de kan uppleva god livskvalitet.

Många astmatiker upptäcker nya värden, börjar ägna sig åt något meningsfullt och lägger om

sin livsföring. Trots prövningarna kan sjukdomen ge livet nya dimensioner. För att, som

närstående och sjuksköterska, kunna ge astmatiker stöd och hjälp är det av stor vikt att förstå

hur de mår samt hur de upplever sin sjukdom i vardagen. Därefter är det betydelsefullt att vi

är öppna och lyhörda för att kunna hjälpa dem att klara av sin sjukdom. Det handlar om att

stödja astmatikernas egna resurser och möjligheter att leva det liv de eftersträvar. Gadamer

(1996) menar att hälso- och sjukvårdspersonalen balanser i förhållande till sin egen kunskap

och patienternas erfarenheter och upplevelser av deras sjukdom. Detta kan leda till att hälso-

och sjukvårdspersonalen hjälper patienterna på ett positivt sätt och lyssnar på deras problem i

vardagen samt utifrån detta individanpassar vård och behandling. Om personalen däremot styr

patienterna enbart utifrån sin egen kunskap kan det resultera i att patienterna hämmas och blir
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fortsatt underbehandlade. Personalen får då ej veta vad patienterna anser vara problem med

sin sjukdom i vardagen.

Riksdagen har nyligen fattat ett beslut om rökförbud på alla restauranger/kaféer som träder i

kraft från och med år 2005. Detta är ett stort framsteg både för personalen på

restaurangerna/kaféerna och för alla astmatiker. Allmänheten kan ytterligare underlätta

vardagen för astmatiker genom att exempelvis undvika användning av starka dofter för att

förhindra en astmaattack. Massmedia kan bidraga med kunskap och förståelse till allmänheten

genom att förklara och informera om att pollen, damm och starka dofter med mera kan vara

utlösande faktorer för astmatiker.

Kostnaderna för astma i världen uppskattas vara högre än för HIV/Aids och tuberkulos

tillsammans (www.astma.com, 2003-11-10). En förbättrad hälsa för astmatiker ger vinster

både för samhället och astmatikern. Sjukligheten i astma är betydligt större än vad som

framgår av offentliga register (www.astma.com, 2003-11-10). Enligt Lindberg (2001) går

många individer omkring och bär på astmatiska besvär utan att de vet om att de har en

sjukdom. Dessa individer har lärt sig att leva med besvären. Sjukdomen kostar astmatikern

och samhället stora ekonomiska resurser. Det är svårt att beräkna den ekonomiska

belastningen för samhället. Det gäller att ta hänsyn både till direkta och indirekta kostnader

för sjukdomen som till exempel läkemedel och sjukfrånvaro (Barnes, Jonsson & Klim, 1996).

Enligt Linberg (2001) har astmamottagningar visat sig vara effektiva både

samhällsekonomiskt och för den enskilda individen. Den främsta anledningen till att ha

astmamottagningar är att ge astmatikerna den bästa möjliga individanpassade vården. Att

tidigt diagnostisera och behandla är av stor vikt. Dahlberg, Ekström, Lindberg, Möller och
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Tilling (1997) har i sin studie funnit att strukturerat omhändertagande av kroniskt sjuka

patienter ger ökad vårdkvalitet och är kostnadseffektivt. Detta gäller även astmatiker.

Statistiken har visat att antalet registrerade astmatiker är större på vårdcentraler med

astmamottagning, än de vårdcentraler som ej har någon form av astmamottagning. Författarna

till studien anser att detta är att beakta. Att, som astmatiker, ha en ”egen” mottagning där de

vet att de får professionell vård är en trygghet. Den ”vanliga” vårdcentralen ger kanske inte

samma trygghet. Astmatikerna vet att personalen är kunnig men vet att de inte har ”specifika”

kunskaper om astma. De får där ofta träffa ”ny” personal och behöver då berätta sin

sjukhistoria om igen. Denna otrygghet kan leda till att många astmatiker inte går till

vårdcentralen.

Lorentzon (1995) har i en studie på Nyby vårdcentral funnit att om hela Upplands län hade

astmamottagningar skulle samhället spara upp till 31,4 miljoner kronor per år. Motsvarande

beräkning för hela Sverige skulle uppgå till nära en miljard kronor per år i besparing

(Lorentzon, 1995). Varför inrättas då inte fler astmamottagningar? Författarna till studien

anser att detta grundar sig på att politikerna har en kortsiktig ekonomisk planering. De ser

säkerligen vinsterna med astmamottagningarna, men anser att det inte för tillfället finns

tillräckliga ekonomiska resurser för att satsa på astmamottagningar och vidareutbildning av

personal. Vi anser dock att denna form av vård för astmatiker vinner långsiktigt. Med den

ekonomiska framförhållningen som är i dag med besparingar är det kanske bättre att satsa på

utbildning om astma till den hälso- och sjukvårdspersonal som möter astmatikerna varje dag.

Görs detta kommer astmatikerna att möta en förstående personal när de söker vård.
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Konklusion

Genom denna studie kan det konstateras att de flesta astmatiker upplever att astman påverkar

dem i deras vardag. Upplevelserna av astman är problem med andningen, utlösande faktorer

som orsakar astma, trötthet samt lidande. Genom att få en inblick i astmatikernas vardag, blir

det lättare för hälso- och sjukvårdspersonal samt som närstående att förstå deras upplevelser

av sjukdomen i vardagen. I resultatet framkommer det att de underbehandlade astmatikerna

upplever problem i vardagen, vilket leder till sämre livskvalitet, ökade kostnader både för

samhället och för den enskilda astmatikern. Behov av rätt behandling visar sig vara väsentligt

för att de astmasjuka skall kunna leva ett normalt och aktivt liv. Både samhälle och hälso- och

sjukvårdspersonal har ett gemensamt ansvar gentemot astmatiker. De har till uppgift att

möjliggöra för astmatikerna att kunna leva och röra sig fritt i samhället. Det är av stor vikt att

hälso- och sjukvårdspersonal är lyhörd för vad astmatiker upplever för problem med sin

sjukdom i vardagen. Är samhälle och hälso- och sjukvårdspersonal lyhörda för astmatikernas

behov är förhoppningen att de astmasjuka inte i samma utsträckning som tidigare skall känna

besvär av sjukdomen utan i stället uppnå hälsa och välbefinnande. Astmatikerna har dock

själva ansvar gentemot sin sjukdom, men de kan alla behöva förståelse, stöd och hjälp.

Fortsatt forskning

Framtida forskning kan vara att göra en jämförande studie där astmatikers upplevelser av sin

vardag belyses efter att de varit inskrivna på en astmamottagning under ett antal år med deras

tidigare upplevelser då de inte var inskrivna på en astmamottagning.
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