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SAMMANFATTNING 
Syfte: Att beskriva hur olika former av fysisk aktivitet kunde påverka patienter med 

sjukdomen KOL och vilka faktorer som inverkade på dessa patienters möjligheter att vara 

fysiskt aktiva, samt att beskriva hur sjuksköterskan genom patientutbildning kunde hjälpa 

patienter till ökad fysisk aktivitet. Metod: Studien har genomförts i form av en systematisk 

litteraturstudie. Till resultatet har använts 16 kvantitativa och en kvalitativ artikel. Resultat: 

Resultatet visade att träning både i grupp och individuellt förbättrade livskvalitet, fysisk 

förmåga och andnöd.  Träning motverkade också kakexi och minskade risken för depression. 

Både konditionsträning och styrketräning var värdefulla träningsformer. Efter en intensivare 

träningsperiod var det viktigt att bibehålla resultatet, detta kunde ske genom fortsatt träning på 

hemorten efter rehabilitering och genom att träna regelbundet men inte lika ofta. Faktorer som 

kunde påverka träning positivt var tillgång till syrgas, även för patienter med saturation över 

88 procent, samt ett adekvat näringsintag som var viktigt för att orka träna. Det var värdefullt 

för sjuksköterskan att notera graden av fysisk aktivitet i omvårdnadsplanen för varje patient, 

eftersom detta gav information om hur patienten mådde. Det var också viktigt att lyssna till 

patientens tankar, eftersom fysisk aktivitet hade olika betydelse för olika individer. Genom 

undervisning kunde sjuksköterskan hjälpa patienten att bli mer fysiskt aktiv. Dels genom att 

förklara hur den nedåtgående aktivitetsspiralen påverkar, men också genom att stärka 

patientens självtillit, för att våga vara fysiskt aktiv. En kombination av träning, undervisning 

och andningsteknik tycktes vara särskilt värdefullt för personer med diagnosen KOL. 

Nyckelord: fysisk aktivitet, KOL, patientundervisning, träning,  
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INLEDNING 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en svår sjukdom som kan leda till allvarlig 

invaliditet och för tidig död. Dödsfallen har ökat kraftigt de senaste 30 åren och särskilt bland 

kvinnor syns en fortsatt ökning (1). Omkring 400.000 – 700.000 svenskar beräknas ha KOL 

och statistik visar att ungefär 8 procent av alla över 50 år i Sverige har sjukdomen (2). 

Tobaksrök är den största riskfaktorn för att utveckla KOL. Epidemiologiska studier gjorda i 

Norrbotten (OLIN studierna) visade att 25 procent av alla rökare i 60 årsåldern har KOL och 

vid 75 år är siffran så hög som ca 50 procent av rökarna (3).  Kvinnor tycks vara mer känsliga 

än män för sjukdomen och skadas också mer av rökning. År 2020 beräknas KOL vara den 

tredje vanligaste dödsorsaken i världen (2).  

 

I Global Initiativ for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) dokumentet beskrivs KOL 

som en sjukdom som går att förebygga och behandla, men inte att bota. Sjukdomen uppvisar 

ofta systempåverkan även utanför lungorna som bidrar till hur svårt den drabbar varje individ 

(4). Kännetecknande för denna sjukdom är en kronisk, långsamt försämrad sjukdomsbild. Det 

enda som kan hejda förloppet är att sluta röka (1). 

 

Orsaker 

Rökning är den dominerande orsaken till KOL (1-4). Det finns också genetiska orsaker. Den 

mest kända är brist på enzymet α -1 antitrypsin. Risken att utveckla sjukdomen är relaterad till 

den totala mängden inhalerade partiklar under livet. Förutom rökning kan yrkesrelaterade 

föroreningar, exempelvis damm och kemikalier, som en individ utsatts för under tillräckligt 

lång tid och intensitet vara en orsak. Bland kvinnor i utvecklingsländer syns sjukdomen som 

ett resultat av inhalerad rök från eldstäder i dåligt ventilerade hus. Luftföroreningar utomhus 

tycks också kunna framkalla KOL, men i relativt liten utsträckning. Forskningen har också 

visat att påverkan på lungorna i tidiga barnaår (exempelvis vid låg födelsevikt och 

luftvägsinfektioner) kan öka risken för att utveckla KOL (4). Gifterna i tobaksrök och andra 

föroreningar startar en inflammation i luftrören, men också i själva lungvävnaden och i 

lungans blodkärl. Mest påtaglig är inflammationen i lungans minsta luftrör (bronkiolerna). 

När bronkiolerna blir inflammerade leder detta till en ärrbildning som innebär en förträngning 

(obstruktion) av luftröret. Även lungblåsorna (alveolerna) längst ut i luftrörsträdet förstörs. 

När mellanväggarna mellan alveolerna går sönder bildas istället större blåsor (emfysem) och 
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ytan för utbyte av syrgas blir mindre. Vid KOL syns också en inflammation i de större 

luftrören. De celler som bildar slem ökar härigenom i antal och slembildningen i luftrören 

ökar. KOL innebär en kronisk obstruktion av luftvägarna som gör att blir svårt att andas, i 

synnerhet att andas ut (1).  

 

Symtom    

I tidiga stadier av KOL kan symtom saknas. Senare uppträder ofta hosta, med eller utan slem, 

samt successiv utveckling av andnöd. Till en början märks andnöden i samband med 

ansträngning, därefter även i vila (3). Andnöden orsakas av att andningsmedelläget höjs 

(hyperinflation) eftersom det är svårt att tömma ut luften från de mest perifera delarna av 

lungan när dessa delar faller ihop vid utandning. Vid ansträngning ökar hyperinflationen 

ytterligare och patienten får ännu mer andnöd (3, 5). Även det minskade utbytet av syre i 

alveolerna vid emfysem bidrar till andfåddheten. När sjukdomen fortskrider tillkommer även 

andra förändringar än lungfunktionsnedsättningen, som påverkar kroppen. Undernäring, svaga 

muskler, osteoporos samt påverkan på den psykologiska och sociala livssituationen är vanliga 

problem i ett senare förlopp. Trötthet är ett vanligt symtom vid kroniska sjukdomar och är 

vanligt framförallt vid svår KOL. Tröttheten kan dels bero på minskad muskelmassa och ökat 

andningsarbete, men den kan också vara orsakad av syrebrist.  Slutligen påverkas också 

hjärta, njurar och blodcirkulation (3). Ny forskning tyder på att KOL också är att betrakta som 

en systemsjukdom och att den låggradiga inflammatoriska bilden även i andra organ kan vara 

orsak till påverkan utanför lungorna. Exempelvis har patienter med KOL en ökad risk att 

utveckla typ II diabetes. Mycket tyder på att denna systemiska inflammation finns redan tidigt 

i sjukdomsbilden (6). 

 

Diagnos 

Sjukdomen skall misstänkas hos alla som är äldre än 40 år och som lider av andfåddhet, 

långvarig hosta och har utsatts för riskfaktorer som exempelvis rökning. Andfåddheten har 

ofta blivit värre med tiden, kommer i samband med ansträngning och är ungefär lika 

besvärande varje dag. Nedsättningen av lungfunktionen kan visa en viss förbättring av 

luftrörsvidgande läkemedel (reversibilitet), men blir inte normal efter steroidbehandling. 

Diagnosen måste alltid fastställas med hjälp av spirometri (1, 3, 4). Det finns fastställda 

värden dels för att kunna ställa diagnosen KOL, men också för att dela in sjukdomen i dess 

olika stadier: Stadium 1, stadium 2, stadium 3 och stadium 4 (7). 
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Behandling 

Den viktigaste behandlingen vid KOL är rökstopp. Tobaksberoende kan behandlas med 

beteendestöd och patienten bör erbjudas nikotinersättningsmedel eller andra läkemedel för 

rökavvänjning (1). Farmakologisk behandling har som mål att minska symtomen vid KOL. 

All behandling måste anpassas efter varje individs symtombild. Vanliga läkemedel är 

luftrörsvidgare i form av antikolinergika eller β2 agonister, som kan vara lång- eller 

kortverkande. En del patienter har också nytta av inhalationssteroider. Vanligen kombineras 

dessa läkemedel för bästa effekt. För patienter med dålig syresättning kan syrgasbehandling 

vara aktuellt (1, 3). Influensavaccin har visat sig minska allvarlig sjukdom och död bland 

KOL patienter med 50 procent. Antibiotika kan ges vid exacerbationer (försämringstillstånd) 

eller vid andra bakteriella infektioner. Slemlösande används i mindre utsträckning numera, 

men behandlingen kan vara aktuell vid problem med segt slem (4). Till den icke 

farmakologiska behandlingen räknas rehabilitering, som innefattar motion/träning, 

kostrådgivning och patientutbildning. Kirurgiska åtgärder hör också till den icke 

farmakologiska behandlingen (4). 

 

 Exacerbationer är tillstånd som är viktiga att förebygga och behandla (3). Dessa orsakas 

vanligen av en infektion, men i en tredjedel av alla exacerbationer kan ingen direkt orsak 

pekas ut (4). 

 

Fysisk aktivitet 

Alla former av rörelse som ger ökad energiomsättning avses när begreppet fysisk aktivitet 

används. Detta omfattar muskelarbete, alltifrån hushållsarbete till träning. Med ordet träning 

avses fysisk aktivitet med klar målsättning att öka prestationsförmågan (8). Även om den 

fysiska aktiviteten ligger på en nivå under 50 procent av maximal syreupptagningsförmåga, 

kan den förbättra eller bevara en god hälsa. Alltså kan promenader, trädgårdsarbete eller andra 

vardagliga aktiviteter alltid uppmuntras (9). Fysisk aktivitet och träning har en positiv 

inverkan på kroppen både psykiskt och fysiskt. Fysisk träning minskar risken för depression. 

Personer som tränar får ett ökat självförtroende och i samband med träningen kan också 

sociala kontakter knytas. Fysiska effekter är en förbättring av kapaciteten på cirkulationen, 

ökad muskelstyrka och uthållighet, samt förbättrad balans och rörlighet. Halten av det goda 

kolesterolet (HDL) ökar och det onda kolesterolet (LDL) sjunker (9).     
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KOL och fysisk aktivitet 

Fysisk träning är en viktig behandlingsmetod vid KOL och bör förskrivas alla patienter. De 

kan då förbättra sin fysiska och psykiska förmåga och beroendet av sjukvård minskar (9). 

Även enkla program kan innebära förbättringar för patienter med KOL (4). Patienten hamnar 

lätt i en nedåtgående aktivitetsspiral. Vid andningsbesvär blir personer med KOL mer inaktiva 

och tappar därigenom kondition och blir ännu mera stillasittande (5,9). Målet med 

rehabilitering och träning blir därför att vända denna spiral så att patienten klarar en högre 

aktivitetsgrad (9).  

 

Patienter med KOL har ofta en försämrad uthållighet vid ansträngning och en nedsatt styrka i 

de perifera skelettmusklerna (3). Den vanligaste träningsformen vid rehabilitering av KOL- 

patienter är uthållighetsträning. Att förbättra muskelstyrkan är dock en viktig faktor när det 

gäller att bibehålla funktioner som oberoende och ADL-status. Minskad muskelmassa är en 

del av det normala åldrandet, men också ett resultat av inaktivitet och att musklerna inte 

används. Både sjukdomen KOL och även användande av kortison bidrar till extra förlust av 

muskelmassa. Vid KOL minskar muskelfibrer som är långsamma och syreberoende (typ I) 

mer än de snabbare, glukosberoende typ II fibrerna (10).  

 

Träning tycks också ha en antiinflammatorisk effekt och kan vara en av förklaringarna till 

förbättringar efter KOL-rehabilitering (6,8). Denna positiva effekt på immunförsvaret gäller 

vid måttlig till medelhög intensitet av regelbunden fysisk aktivitet. Vid hård och långvarig 

uthållighetsträning syns istället en motsatt effekt på immunförsvaret (8). 

 

Att tänka på när personer med KOL tränar  

För personer med obstruktiva lungsjukdomar bör ”sluten läppandning” alltid läras ut. Denna 

andningsteknik ger en minskad andningsfrekvens, ökad inandningsvolym (tidalvolym), 

förbättrad syresättning och är ett sätt att få en mer kontrollerad andning (9). 

 

Det är viktigt att individualisera träningen. Individen kan vara påverkad av grad av sjukdom 

och en rad andra faktorer.  Träning i samband med exacerbation rekommenderas inte, inte 

heller vid en saturation (syrgasmättnad) under 88-90 procent om inte extra syrgas kan 

tillföras. Vid hjärtproblem skall patienten vara utredd före träningen (9). Eftersom andnöd är 

ett stort problem vid ansträngning, är det viktigt att medicinera rätt. Bronkvidgande läkemedel 

(bronkdilaterare) minskar ofta andningsbesvär och gör det lättare att träna för KOL- patienter. 
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Här rekommenderas långverkande och sedan kortverkande preparat strax före träning. Extra 

tillförsel av syrgas under träningen är nödvändigt för personer som syresätter sig dåligt 

eftersom syrgasförbrukningen ökar under träning (5). 

 

Viktnedgång bland KOL patienter beror ofta på ett ökat energibehov och en obalans i 

näringsintaget. Det ökade energibehovet hänger samman med ett ökat andningsarbete, vilket 

syns mest hos patienter med emfysem. Andfåddheten och tröttheten i sig innebär också att 

patienten inte orkar äta ordenligt. Även den systemiska, inflammatoriska processen som finns 

i kroppen vid KOL innebär en kraftigt ökad ämnesomsättning (hypermetabolism). För att 

kunna tillföra energi till musklerna behöver kroppen rätt näring. Vid näringsbrist förtvinar i 

första hand musklerna och individen orkar inte vara fysiskt aktiv.  Kakexi innebär ett kraftigt 

bortfall av skelett- och andningsmuskler och är en tydlig riskfaktor för dödlighet. Kroppens 

fettfria massa (FFM) är en viktigare indikator på undernäring än body mass index (BMI) (11).  

 

Depression är ett annat problem som kan påverka fysisk aktivitet vid KOL. Depressiva 

symtom sammankopplas ofta med brist på motivation, hjälplöshet och nedsatt ork och detta 

begränsar dagliga aktiviteter och blir även ett hinder för återhämtning efter en exacerbation. 

Beräkningar visar att sju till fyrtiotvå procent av alla med diagnosen KOL visar depressiva 

symtom. Detta är ofta både ett oidentifierat och obehandlat problem för denna patientgrupp 

(12).  

 

KOL rehabilitering i primärvård 

Randomiserade studier av rehabilitering för patienter med diagnosen KOL har visat att 

ansträngningstoleransen ökar, andfåddheten minskar, vårddagarna blir färre liksom 

förekomsten av exacerbationer. I dagsläget sköts den största delen av rehabiliteringen av 

sjukhusen. Patienterna själva efterfrågar rehabilitering tidigt i sjukdomsförloppet och de 

önskar rehabilitering nära hemmet. Det viktigaste är att de vill ha stöd i rehabiliteringen under 

mycket lång tid. Det är en stor utmaning att klara rehabiliteringen av det ökande antalet  

patienter med KOL och för att klara detta behöver också primärvården utveckla sin 

verksamhet. För detta krävs ett nära samarbete mellan primärvårdens läkare, sjukgymnaster, 

sjuksköterskor och fritidsanläggningar på hemorten (13).  
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Patientundervisning – en viktig del av omvårdnaden vid KOL 

Henderson (refererad i Jahren-Kristoffersen 2006) menade i sin omvårdnadsteori att 

sjuksköterskan har som uppgift att hjälpa den enskilde individen att nå god hälsa och 

oberoende. En av de punkter som Henderson beskrev är att sjuksköterskan ska hjälpa 

patienten att lära sig något som främjar god hälsa och normal utveckling. Orem (refererad i 

Jahren-Kristoffersen 2006) beskrev i sin modell att individens egenvårdskapacitet är en 

förmåga som påverkas av en rad olika faktorer som exempelvis kunskap, motivation, samt 

fysiska och psykologiska funktioner (14). I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor står också att sjuksköterskan ska informera och undervisa patienter och/eller 

närstående, samt att sjuksköterskan även ska identifiera och bedöma resurser och förmåga till 

egenvård (15). Sjuksköterskan förmedlar kunskap till människor i en mängd olika situationer 

med syftet att förbättra hälsa och livsstil. Patientundervisning innebär att sjuksköterskan har 

ett avsiktligt mål att försöka åstadkomma en förändring hos en annan människa (16). 

Utbildning är också en förutsättning för att patienten ska kunna förstå och hantera sin 

sjukdom. Sjuksköterskan behöver kartlägga och dokumentera patientens förmåga till 

egenvård. Patienten behöver faktakunskap, men också bekräftelse av sin förmåga att påverka 

hälsan och även på sina upplevelser av sjukdomen.  Bland annat detta skiljer undervisning 

från information och gör patientundervisning till ett centralt begrepp i omvårdnad och dess 

främsta syfte är att stärka och stödja patientens förmåga och kontroll över egenvården och 

sjukdomsbilden som helhet (17).  

 

Patienter med KOL beskrivs av sjuksköterskor ha bristande kunskap om sin sjukdom. De har 

ofta en känsla av skam och skuld, vilket är ett hinder som måste överbryggas för att 

möjliggöra en god vård. Sjuksköterskan måste ha en känslighet för patientens egen kunskap 

och det psykologiska försvaret mot attityder kring KOL. Genom att använda en bred skala av 

observationer och sin intuition, kan sjuksköterskan skapa sig en helhetsbild av patienten. Det 

är viktigt att patienten får insikt om sin sjukdom och förstår sambanden mellan livsstil och 

symtom (18). 

 

Problemformulering 

KOL är en sjukdom som de senaste åren blivit mer känd hos befolkningen. Trots detta finns 

ett stort behov av undervisning till både patienter och närstående. Ökad kunskap behövs både 

om sjukdomens förlopp, orsaker, samt olika läkemedel och deras effekter. En viktig del av 

patientundervisningen vid sjuksköterskeledd astma/KOL mottagning inom primärvård handlar 
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om rökstopp, kostråd och råd om fysisk aktivitet (3). Många av patienterna har dålig kunskap 

om hur de kan träna. De har behov av stöd och råd om hur de kan påverka sin sjukdom genom 

att vara fysiskt aktiva (1). Här har tidigare fysisk aktivitet och träning av tradition varit 

sjukgymnasternas arbetsområde. Men eftersom nyare forskning belyser den betydelse som 

detta har för människors hälsa, har även sjuksköterskor en viktig funktion att fylla när det 

gäller att motivera patienter till fysisk aktivitet. Sjuksköterskor har även möjlighet att 

förskriva fysisk aktivitet på recept (FAR). 

 

Syfte  

Att beskriva hur olika former av fysisk aktivitet kunde påverka patienter med sjukdomen 

KOL och vilka faktorer som inverkade på dessa patienters möjlighet att vara fysiskt aktiva, 

samt att beskriva hur sjuksköterskan genom patientutbildning kunde hjälpa patienter till ökad 

fysisk aktivitet.  

 

Frågeställningar 

Hur påverkade olika former av fysisk aktivitet patienter med KOL? 

Vilka faktorer påverkade deras möjligheter till fysisk aktivitet? 

Hur kunde sjuksköterskan genom patientutbildning påverka patienter med diagnosen KOL till 

ökad fysisk aktivitet? 

 

Definitioner 

Definition av KOL enligt spirometrivärden:  

FEV % < 70 (FEV1/VC eller FEV1/FVC, där högsta värdet av VC eller FVC används).  

 FEV% < 65 vid ålder över 65 år.  

Svårighetsgrad: 

Stadium 1    FEV1 > 80% av förväntat (efter bronkdilatation) 

Stadium 2    50% >FEV1 < 80% av förväntat (efter bronkdialation) 

Stadium 3   30 % < FEV1 <50 % av förväntat (efter bronkdilatation) 

Stadium 4     FEV1 <30% eller  < 50% av förväntat (efter bronkdilatation) om andra negativa 

prognosfaktorer finns (svår kronisk hypoxi, kronisk hyperkapni, cirkulationspåverkan t.ex. 

ödem eller takycardi, låg kroppsvikt) (7). 

Svårighetsgraderna av KOL motsvaras i engelsk litteratur som ingår i denna studie av: Mild, 

moderate, severe och very severe (4). 
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HRQOL (Health Related Quality of Life) har i löpande text använts för att beteckna den 

upplevda hälsorelaterade livskvaliteten. 

Self- efficacy har i denna studie översatts till självtillit 

 

METOD 
Design 

Studien har genomförts i form av en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur  

Vetenskapliga artiklar har utifrån syfte och frågeställningar sökts i databaserna ELIN, 

PubMed och Cinahl. Manuell sökning till inledning har även gjorts i annan relevant litteratur 

och artiklar i referenslistor. Tre artiklar fick beställas, övriga fanns tillgängliga i fulltext. 

Sökord har varit: COPD, physical, activity, training, nursing och education i följande 

kombinationer: 

1a : COPD and physical and activity 

1b : COPD and physical and activity 

 and nursing 

1c : COPD and physical and activity  

and education 

2a : COPD and physical and training  

2b:  COPD and physical and training  

and nursing 

2c : COPD and physical and training  

and education 

 

Tabell 1. Resultat av databassökning ( Sista sökningskontroll 090211) 
Databas Sökord Träffar Lästa 

abstract/ 
tidigare träff 

Ingår i 
resultatet 

Sökord Träffar Lästa 
abstract/ 
tidigare träff 

Ingår i 
resultatet 

Elin@ 
Dalarna 

1a 69 58  3 
 

2a 36 30 3 

Elin@ 
Dalarna 

1b 4 3 2 2b 2 1/1 0 

Elin@ 
Dalarna 

1c 6 2/4 1 2c 8 3/4 0 

PubMed 1a 1 1 3 2a 56 50/9 1 
PubMed 1b 1 1 0 2b 5 2/3 1 
PubMed 1c 1 1 0 2c 19 9/5 1 
Cinahl 1a 8 8 0 2a 9 9/1 1 

Cinahl 1b 1 0/1 0 2b 0 0 0 
Cinahl 1c 3 1/2 0 2c 3 1/2 1 
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Artikelsökningarna begränsades till: 

Begränsningar för databasen ELIN var artiklar publicerade mellan åren 1998-2009. För 

PubMed valdes artiklar publicerade de senaste tio åren, tillgängliga i fulltext, med abstracts 

och skrivna på engelska. Artiklarna skulle också vara från randomiserade studier 

(slumpmässigt urval, fördelat på kontrollgrupp och studiegrupp). Databasen Cinahl 

begränsades till att innefatta de senaste tio åren, full text, abstract och de skulle också vara 

skrivna på engelska, samt ha referenser tillgängliga. 

 

Urvalskriterier till resultat 

Inklusionskriterier  

Artiklarna skulle bedömas som vetenskapliga och handla om fysisk aktivitet, KOL och 

patientundervisning. De skulle också vara intressanta ur omvårdnadsperspektiv. De artiklar 

som valdes inkluderade både män och kvinnor med KOL diagnos och i olika stadier av 

sjukdomen. 

Exklusionskriterier 

Artiklar som beskriver effekt av träning av enskilda muskelgrupper eller är mer inriktade bara 

för sjukgymnaster har valts bort. Inga reviews har använts till resultatet. 

 

Mätinstrument 

För kvalitetsbedömning av artiklar till resultatet har granskningsmallar modifierade utifrån 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008) använts (se bilaga 

1). Granskningsmallarna avsåg både kvantitativa och kvalitativa studier. Frågorna i mallarna 

syftar till att bedöma vetenskaplighet och innefattar frågor om exempelvis adekvat titel, 

abstract och inledning. Syfte och frågeställningar efterfrågas, liksom de olika delarna av 

artikelns metodbeskrivning. Andra exempel på frågor är om intern och extern validitet 

diskuterats, samt om studiens etiska aspekter finns med. Som tillägg till båda dessa mallar har 

infogats uppsatsförfattarens fråga om grad av KOL har angetts i studien. Detta innebar att 

mall för kvantitativa studier innefattade 30 frågor med svarsalternativen ja eller nej och den 

kvalitativa mallen omfattade 26 frågor. Varje ”ja” svar gav en poäng. Vetenskaplig kvalitet i 

respektive mall har bedömts enligt följande: 

 Kvantitativ artikel: Hög =  24-30p., medel = 18-23p. och låg = 17p. eller mindre. 

Kvalitativ artikel: Hög = 21-26 p., medel = 16-20p.  och låg = 15 p. eller mindre.  
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Analys och tolkning av data 

Samtliga till resultatet utvalda artiklar lästes flera gånger och kvalitetsgranskades. Endast 

artiklar av hög och medelhög kvalitet användes till resultatet. De artiklar som valdes ut till 

resultatet sammanställdes i tabellform (tabell 2). Artiklarna kategoriserades efter innehåll om 

olika sorters träning och fysisk aktivitet och dess påverkan, samt om hur olika faktorer kan 

påverka patienten att vara fysiskt aktiv och träna. En annan kategori innefattade resultat som 

berörde sjuksköterskans roll. Resultatet redovisades i enlighet med frågeställningarna i dessa 

olika kategorier. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Eftersom detta var en litteraturstudie ansågs inga etiska hinder föreligga. Uppsatsförfattaren 

försökte hålla sig objektiv i granskandet av artiklar och återgivande av resultat. Översättningar 

från engelska till svenska har gjorts efter bästa förmåga. 
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ingår i resultatet  (n=17) 
Ref. 
nr. 

Författare/ 
år 

Land Medelvärde 
FEV1 % 
av förväntat  

Syfte (samtliga studier gäller 
patienter med KOL) 

Design Datainsamlingsmetod 
 (mätinstrument) 

Urval/ 
bortfall 

Kvalitet 

19 Miyhara, Eda, 
Tekeyama,  
Moriyama, Aoe, 
Kohara, 
Chikamori, Maeda 
&Harada 
2000 

Japan 42 Att fastställa om fysiologiska- och 
 livskvalitets förbättringar kan uppnås 
 efter 3v. rehabiliteringsprogram 

Kvantitativ Spirometri, 6MWT, CRQ, 
SpO2 

21/3 23/30 

20 Sewell, Singh, 
Williams,  
Collier & Morgan  
 2005 

England Anges 
 Inte 
(FEV1 L 0.95) 
 

Att se om ett individuellt rehab 
program  inriktad mot dagliga 
aktiviteter var mer  fördelaktigt än 
generellt program och om  lung rehab 
.förbättrade aktivitetsnivå och ökat  
oberoende i hemmet 

Kvantitativ Aktivitetsmätare, COPM,  
ISWT, ESWT, CRQ 
 

180/59 
 

26/30 

21 Skumlien, 
Skogedal, Skrede 
 Ryg & Björtuft 
 2007 

Norge 49 Att jämföra styrke-och 
motionsträning 
påbörjad efter 4v. rehab, som pågick 
 under 12v i primärvård 

Kvantitativ 6MWT, SGRQ, HPAQ, 
Glittre ADL,Borg CR-10 

40/4 25/30 

22 de Blok, de Greef,  
Ten Hacken, 
Sprenger,  
Postema & Wempe 
2005 

Neder- 
länderna 

47 Att undersöka korttidseffekterna av 
ett program för ökad fysiskt aktiv 
 livsstil med hjälp av en stegräknare 
 under ett rehab. program. Även 
effekt  
på fysisk kondition, HRQOL, ADL, 
 depression och självtillit  

Kvantitativ Stegräknare, 2MWT, 
SGRQ,Rand-36, GARS 
DEFS, BDI, LIVAS, 
FFMI, spirometri 

21/ 5 27/30 

23 MiglioreNorweg, 
Whiteson, Malgady, 
Mola &Rey 
2005 

USA 55 Att utvärdera fördelarna med att 
 kombinera föreläsningar eller  
aktivitets träning med motionsträning 
avseende inverkan på HRQOL, 
funktionellt status, samt 
träningstolerans. Även efter 18 och 
24 mån. Syftet var också att 
undersöka påverkan beroende av 
ålder och depression på 
behandlingseffekten 

Kvantitativ 6MWT,CES-D, CRQ 
CSES, MMSE, PFSDQ-M  

43/22 26/30 
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24  
Wadell, Sundelin, 
Henriksson – 
Larse´n &Lundgren 
2004 

 
Sverige 

 
53 

 
Att jämföra effekten av högintensiv 
fysisk grupptränining 
på land och i vatten med en icke 
tränande grupp, avseende fysisk 
kapacitet och hälsorelaterad 
livskvalitet 

 
Kvantitativ 

 
ISWT, ESWT, Borg CR-10,puls, 
saturation,,arbets EKG, 
mjölksyreprov venöst,RPE, olika 
syreupptagnings 
förmågor,SGRQ, SF-36, 
Spirometri 

 
43/2 

 
 
28/30 

25 Wadell, 
Henriksson-Larse´n, 
Lundgren & 
Sundelin 
2005 

Sverige 53 Att undersöka hur ändrad 
träningsfrekvens från 3ggr/v till 1g/v 
påverkade KOLpatienterna efter 6 
mån. och hur påverkades fysisk 
kapacitet, HRQOL och bentäthet 
efter 9 mån. 

Kvantitativ Som föregående samt BMD 41/ 2 29/30 

26 De Ona Lacasta, de 
Pedro, Maestu, 
Inigo, Gil & Marcos 
2004 

Spanien 41 Att undersöka vilken effekt 
skelettmuskelträning hade på 
andningsmönstret hos patienter med 
medelsvår KOL och att se vilka 
möjliga förändringar som kvartstod 
under längre tid 

Kvantitativ Spirometri, 
syreupptagningsförmåga och 
ventilation, mjölksyra prov 
venöst, 
Oxycom alfa 

35/? 19/30 

27 Petersen, 
Mittendorfer, 
Magkos, Iversen & 
Pedersen 
2008 

Danmark 31 Att undersöka om fysisk träning 
innebär anti-inflammatoriska effekter 
och minskar nedbrytning av 
kroppsbundet protein 

Kvantitativ FFM, Borg skala, 
SGRQ,Spirometri, ISWT, 
ESWT, syreupptagning, olika 
blodprover 

19/4 26/30 

28 Emtner, Porszasz, 
Burns, Somfay & 
Casaburi 
2003 

USA Anges att alla 
hade 
<50 

Att undersöka om icke hypoxiska 
patienter som tränade och fick syrgas 
kunde träna intensivare och förbättra 
sin kapacitet mer än patienter som 
bara fick extra luft 

Kvantitativ Puls, saturation, BT, Borg skala, 
lungvolym, CO mätning, CRQ, 
SF-36,mjölksyreprov, spirometri 
m.m. 

30/1 23/30 

29 Steiner, Barton, 
Singh & Morgan 
2003 

England 34 Att förbättra fysiska effekter av 
lungrehabilitering genom 
näringstillskott och att dessa fördelar 
inte bara skulle gälla underviktiga, 
samt att mäta förändringar i 
hälsostatus, kroppsvikt och 
sammansättning efter studien. 

Kvantitaiv ISWT, ESWT, olika 
muskelstyrkor, CRQ, vikt 
kroppssammansättning, ben-, 
muskel och fettmassa 

85/25 26/30 

30 Slinde, Grönberg, 
Engström, 
Rossander-Hulthe´n 

Sverige 36 Att utvärdera effekten av individuell, 
mångsidig kostrådgivning till 
patienter som deltog i ett 

Kvantitativ Spirometri, 6MWT,längd, vikt, 
kroppssammansättning, energi -
och näringsinnehåll i kost 

93/6 28/30 
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& Larsson 
2002 

multidisciplinärt rehab. program 

31 
 
 
 

Lemmens, Nieboer 
& Huijsman 
 

Nederländerna 
 

Anges: 
Mild53% 
Moderate37% 
Severe 10% 
 

Att testa om en teoretisk modell gick 
att överföra på patientinriktade 
interventioner  
 

Kvantitativ 
 

SMAS, CRQ, CCQ spirometri,  
EQ -5D(enkäter och 
datauppgifter) 

391/113 
 

28/30 
 

32 KlineLeidy & 
Haase 
1999 

USA 43 Att beskriva betydelsen av att klara 
dagliga funktioner från patienternas 
eget perspektiv 

Kvalitativ Intervju  12/0 19/26 

33 Woo 
2000 

Kanada 48 Att undersöka förhållandena mellan 
andnöd, fysisk aktivitet, och trötthet 

Kvantitativ F-POMS, spirometri, VVAS. 6 
MWT, 

22/0? 26/30 

34 Kara & Asti 
2003  

Turkiet Anges mild 
och medelsvår 

Att jämföra effekten av ett 
strukturerat utbildningsprogram med 
informationvid ett tillfälle, vad det 
gällde  självtillit 

Kvantitativ CSES 60/0? 27/30 

35 Nguyen & Carreri- 
Kohlman 
2004 

USA <60  
Medelvärde 
anges inte 

Att utvärdera effekten av tre olika 
modeller för att lära sig hantera 
andfåddhet och vilken påverkan detta 
hade på depression, samt vilken 
effekt depression har på 
andningssvårigheter, träningsförmåga 
och fysiska och sociala funktioner 

Kvantitativ Spirometri, CES-D, 
CRQ,löpbandstest,  

115/15 23/30 

 
 
Olika mätmetoder och skalor som fanns i artiklar till resultat 

- 2MWT (2 Minutes walking Test) eller 6MWT – Patienterna går fram och 
tillbaka på uppmätt sträcka så fort som möjligt i en takt som de tror att de 
orkar. Efter utsatt tid bryts testet och sträckan som patienten gått mäts. Ett 
funktionellt test. 

- BDI (Beck Depression Inventory) -  Mätskala för depression. 
- BMD Bone mineral density Bentäthetsmätning 
- Borg CR10 - Skala för skattning av andnöd Högt värde tyder på stora 

besvär. 

- CCQ (Clinical COPD Questionaire) - Symtom, funktionellt och mentalt 
status. 

- CES-D  (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) – Mätskala 
för depression 

- COPM (Canadian Occupational Performance Measure ) -  Mäter 
funktioner i hemmet 

- CRQ ( Chronic Respiratory Questionaire) - Mäter andnöd, trötthet och 
emotionell funktion 

- CSES (COPD Self-Efficacy Scale) – Mäter grad av självtillit för 
KOLpatienter 

- DEFS (The Dutch Exertion Fatigue Scale) - Ansträngningsmått i 
hushållsarbete, i samband med hygien och socialt liv 

- EQ-5D - VAS skala för självupplevd hälsa 
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- ESWT  (Endurance shuttle walking test) – Patienten går fram och tillbaka 
10 meter och rundar  en kon i varje ända av “banan”. Samma 
gånghastighet hela tiden och en bandspelare hjälper till att hålla takten. 
Ett uthållighetstest. 

- FEV1(Forcerad expiratorisk volym under en sekund) -  Beskriver hur 
mycket luft som kan andas ut under en sekund i samband med 
spirometriundersökning. Lågt FEV1 talar för obstruktivitet i luftvägarna 

- FFMI (fat free mass index) 
- F-POMS (Profile of Mood states) - Mått på trötthet (fatigue) 
- GARS (Groningen Activity Restriction Scale) – ADL skala 
- Glittre ADL test – Funktionell kapacitet t.ex. gå i trappor, lyfta saker, 

böja sig ner 
- HPAQ( Hyrim Physical Activity Questionaire) - Mätskala för tid och 

intensitet till dagliga aktiviteter 
- ISWT (Incremental shuttle walking test)-Som  ESWT men 

gånghastigheten (och sträckan) ökas med 10 m. varje minut. Testet 
avbryts när patienten inte hinner fram till konen inom given tid. 

- LIVAS  - Mått på självtillit till fysisk förmåga  
- MMSE (Mini Mental State Examination )- Del av demenstest 
- MRC (Medical Research Counsil) - Skala för andfåddhet 
- Oxycom alfa - Ett sätt att mäta ventilation och gasutbyte 
- PFSDQ-M Modified Pulmonary Functional Stataus and Dyspnea 

Questionnaire – Beskriver function och andnöd 
- RAND – 36 – mäter livskvalitet 
- RPE (Rated perceived exertion) – Upplevd ansträngning 
- SF-36 – (generic Short Form 36 av SGRQ)Mäter livskvalitet. 
- SGRQ ( St. George´s Respiratory Questionaire)- Sjukdomsspecifik skala 

för upplevd hälsa,  3 underskalor, symtom; aktivitet, effekt (verkan) 
- Spirometri – Lungfunktionsprov 
- SpO2 – Mäter saturation 
- SMAS self- management ability scale – Mäter självtillit 
- VVAS Vertical Visula Analogue Scale – VAS skala för andnöd 

 

 
 
 
(Förklaringar till mätinstrumenten har återfunnits i respektive artikel eller i boken  
”Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion”  av Olse´ni L., Wollmer P. (red) (2003)) 
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RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån frågeställningarna och de olika studierna beskrevs i 17 artiklar 

från Danmark, England, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige, Turkiet och 

USA.  

Hur olika former av fysisk aktivitet påverkade personer med diagnosen KOL 

 

Rehabiliteringsprogram 

I rehabiliteringsprogram kombinerades undervisning med olika former av träning (19, 20). 

Undervisningen kunde handla om lungornas patofysiologi, läkemedelsbehandling, 

avslappning och stresshantering (19, 20) samt kostråd (20). Att lära sig andningsteknik, t.ex. 

”sluten läppandning” kunde också vara en del av utbildningen (19, 20). 

 

Längd och upplägg av träning skiljde sig mellan olika program (19, 20). En japansk studie 

(19) avsåg att klargöra om fysiska förbättringar och ökad livskvalitet kunde uppnås under en 

kort rehabiliteringsperiod på tre veckor. I studien ingick 18 patienter med KOL som fick träna 

fem gånger/vecka. Patienterna fick träna andningsmuskulatur och cykla på motionscykel 

under ledning av en sjukgymnast. Mätningar gjordes före studien och en vecka efter avslutad 

rehabilitering. Resultatet visade att gångförmåga och livskvalitet ökade signifikant och 

andfåddheten minskade (19). Att gångförmågan ökade var ett viktigt mått, eftersom det även 

användes som ett mått på förmågan att orka med dagliga aktiviteter (19, 21).  Lungfunktionen 

förändrades dock inte. Slutsatsen blev att rehabiliteringsprogram kortare än en månad kan 

vara till nytta, men hur länge effekterna varade var okänt (19). 

 

En annan studie (20) avsåg att kartlägga om ett individuellt rehabiliteringsprogram som var 

inriktat på vardagliga funktioner och aktiviteter i hemmet innebar någon fördel jämfört med 

ett vanligt program. Syftet med studien, som pågick i sju veckor, var också att se om 

lungrehabilitering förbättrade aktivitetsförmågan och ökade oberoendet i hemmet. Alla 

patienterna utrustades med en aktivitetsmätare som gav utslag när kroppen rörde sig. Samtliga 

121 patienter i studien deltog i patientutbildning (14 lektioner). Patienterna deltog också i 

konditionsträning en gång/vecka under ledning av sjukgymnast och de uppmanades också att 

promenera hemma. De som ingick i vanliga rehabiliteringsgruppen styrketränade 

(cirkelträning) en gång/vecka med sjukgymnast och uppmanades även att träna styrka i 

hemmet. Varje moment utfördes under 30 sekunder upp till två minuter beroende på den 
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individuella förmågan. Gruppen med individuellt utformad träning fick med hjälp av intervjun 

COPM identifiera vilka fem funktioner som fungerade sämst i hemmiljön. De fick sedan 

speciella övningar för att exempelvis förbättra sin förmåga att gå i backar eller att hänga tvätt. 

Resultatet visade ingen skillnad på aktivitetsmätaren för de båda grupperna, funktionen i 

hemmet ökade för båda grupperna och ingen skillnad sågs heller vad gällde gångförmågan. 

Studien visade att rehabilitering ökade förmågan till fysisk aktivitet i hemmet och att det 

funktionella oberoendet ökade. Mer målinriktad, individuell träning visade sig inte ge någon 

bättre effekt i föreliggande studie. Forskarna påpekade att individuell träning skulle bli dyrare 

och kräva mer resurser. Samma resultat uppnåddes med vanlig generell rehabilitering 

anpassad i intensitet för varje individ (20).  

 

Styrke- eller konditionsträning 

Syftet med en norsk studie var att jämföra styrke- och konditionsträning. Träningen pågick 

två gånger/vecka i 12 veckor hos sjukgymnast i primärvården på hemorten. Deltagarna hade 

nyligen deltagit i rehabilitering på sjukhus. Studien syftade till att jämföra resultaten avseende 

följsamhet, förmåga att öka gångkapaciteten och den upplevda hälsorelaterade livskvaliteten 

(HRQOL), samt funktionellt status. Forskarna ville också undersöka hur den fysiska 

aktiviteten och HRQOL såg ut efter ett år. De 36 patienterna testades före rehabilitering, efter 

fyra veckors rehabilitering, samt efter avslutad träning på hemorten. Ett år senare fick de 

svara på frågor om sitt hälsotillstånd och hur de tränade. Under rehabiliteringsperioden ingick 

tre till fyra utbildnings- eller träningstillfällen dagligen i grupp. På hemorten delades 

deltagarna upp i två grupper. Gruppen som styrketränade värmde upp på löpband eller 

motionscykel. Därefter tränades fem olika muskelgrupper genom repetitionsövningar. 

Motståndet ökades var tredje vecka. Konditionsgruppen tränade på löpband. Först 

uppvärmning, därefter huvuddelen som pågick cirka 30 minuter och 70 procent av förmågan 

och slutligen nedvarvning. De som inte orkade anstränga sig 30 minuter i sträck tränade i 

intervaller. Alla uppmuntrades att promenera på fritiden. Efter 12 veckors träning hade båda 

grupperna ökat sin uthållighet på löpbandet. Efter styrketräning var HRQOL något bättre 

medan konditionsgruppen behöll nivån från rehabiliteringen. ADL-förmågorna var 

oförändrade. Konditionsgruppen hade något högre uthållighet, medan de styrketränande hade 

ökad styrka i bukmuskler och armmuskler. Efter ett år tränade 68 procent i styrkegruppen och 

82 procent i konditionsgruppen regelbundet. Båda grupperna skattade sin HRQOL som ökad 

jämfört med före rehabiliteringen, något högre värden för styrkegruppen. Av resultatet 

framgick att 53 procent av de styrketränade och 47 procent av konditionsgruppen skattade 
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funktionellt status som bättre efter ett år än före rehabilitering. Forskarna menade att för ökad 

fysisk funktion brukar träning tre-fem gånger/vecka rekommenderas. Men att träna två 

gånger/vecka kan innebära att träningen hålls igång under längre tid. Studien visade att 12 

veckors träning i primärvård efter KOL rehabilitering gav ett utmärkt resultat. Båda grupperna 

i studien uppvisade bättre gångkapacitet och resultaten på HRQOL och funktion bibehölls. 

Eftersom det inte var någon större skillnad mellan de båda träningsformerna kunde båda 

rekommenderas beroende av individens önskningar och tillgänglig utrustning (21). 

 

Fysiskt aktiv livsstil med hjälp av stegräknare 

Efter en rehabiliteringsperiod tappar patienterna lätt kondition och hamnar i en nedåtgående 

aktivitets spiral. Om effekten av träningen kan bibehållas i hemmet, så kan det goda resultatet 

bli mer långvarigt, resonerade forskarna i en annan studie. I den undersökningen fanns en 

hypotes, att om patienterna lärde sig en allmänt mer aktiv livsstil, skulle effekten bättre kunna 

bibehållas. Detta kunde vara möjligt genom att införliva aktiviteter som promenader, cykling, 

simning och trädgårdsarbete redan under rehabiliteringen. Till hjälp att öka den dagliga 

aktiviteten användes en stegräknare. Studiepopulationen bestod av patienter som var 

remitterade för lungrehabilitering. Alla hade diagnosen KOL i varierande svårighetsgrad och 

medelåldern var cirka 64 år. Vid studiens början indelades patienterna i en studiegrupp och en 

kontrollgrupp. Kontrollgruppen följde det aktuella rehabiliteringsprogrammet och utrustades 

med stegräknare en vecka före rehabiliteringen och under sista veckan. 

Undersökningsgruppen använde stegräknaren en vecka före och under den nio veckor långa 

rehabiliteringsperioden. I rehabiliterings programmet ingick träning, kostråd och psykologiska 

utbildningstillfällen. Studiegruppen fick träningsråd vid fyra tillfällen i form av motiverande 

samtal. Avsikten var att deltagarna skulle sätta sina egna mål. Resultatet visade att 

kontrollgruppen ökade sin dagliga aktivitet med i genomsnitt 455 steg/dag vid mätning en 

vecka efter rehabiliteringen och interventionsgruppen ökade med 1430 steg. 

Interventionsgruppen ökade sin gångförmåga signifikant jämfört med kontrollgruppen. I 

övriga mätningar sågs ingen signifikant skillnad. Studien visade en lägre ökning än tidigare 

liknande mätningar, men denna population var också äldre och försöket pågick under 

höst/vinter när det var mindre inbjudande att promenera till exempel. En svaghet med 

stegräknare var att den inte gav utslag vid simning, cykling eller styrketräning (22). 
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Betydelsen av att träna andningsteknik  

Att utvärdera fördelarna med att kombinera föreläsningar eller aktivitetsträning med 

konditionsträning för att öka hälsorelaterad livskvalitet var syftet med en annan studie. 

Forskarna ville också se hur funktionellt status och träningstolerans kunde påverkas. Syftet 

var dessutom att upptäcka om någon behandlingseffekt kvarstod efter 18 och 24 veckor från 

undersökningens början och att undersöka effekter av deltagarnas karaktäristika som ålder 

eller depression. Studien bestod av tre grupper:  

• Endast konditionsträning. Konditionsträningen bestod av 15 tillfällen två gånger/vecka 

och en timme/gång. Intensiteten var individuell och styrdes av Borg skalan. De 

tränade mest på löpband i för deltagarna behaglig fart.  En fjärdedel av tiden tränades 

övre muskulatur med handvikter och de som hade saturation under 90 procent fick 

syrgas. Patienterna uppmuntrades också att träna hemma. 

• Konditionsträning och aktivitetsträning. Aktivitetsträningen lärde individen att 

kontrollera andningsproblem i samband med olika dagliga aktiviteter som exempelvis 

trädgårdsarbete eller bäddning. 

• Konditionsträning och föreläsningar. Föreläsningarna gavs en gång/vecka och 

handlade om livsstil, anatomi, patofysiologi, läkemedel, syrgas, förebyggande av 

infektioner, stresshantering, avslappning och nutrition. 

 Undersökningen pågick under cirka tio veckor. Efter 12 veckor sågs en tydlig förbättring 

bland dem som både konditions- och aktivitetstränade vad gällde funktionellt status, HRQOL, 

andnöd och trötthet vid ansträngning. Förbättringen var störst hos de äldsta deltagarna, som 

behövde längre tid för att lära, men då också hade en tydlig vinst. Alla deltagarna ökade sin 

gångförmåga. Att träna exempelvis andning i vardagliga situationer verkade också vara till 

stor nytta. När träningen slutade uppmättes ingen skillnad mellan grupperna, visade det sig 

vid uppföljningar efter 18 och 24 veckor (23). 

 

Att inte träna eller att träna i grupp – på land eller i vatten 

En studie genomförd i norra Sverige jämförde effekterna av högintensiv träning på land eller i 

vatten med en grupp som inte tränade. Jämförelser gjordes av fysisk kapacitet och HRQOL. 

De båda träningsgrupperna tränade antingen i träningslokal eller i bassäng tre gånger/vecka i 

12 veckor och 45 minuter varje gång inräknat uppvärmning och nedvarvning. I vardera 

gruppen deltog 15 patienter med KOL. Deras resultat jämfördes sedan med en grupp på 13 

patienter, också med diagnosen KOL, som inte tränade alls. De tränande grupperna tränade 

både styrka och kondition, även i intervaller. Träningsprogrammen för vatten och land 
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bedömdes som likvärdiga och leddes av samma sjukgymnast. Båda grupperna ökade sin 

fysiska kapacitet och ökade eller bibehöll sin HRQOL. Mest förbättrades värdena för gruppen 

som tränade i vatten. Vattenträning har fördelen att kombinera både styrka, kondition och 

rörlighet, menade författarna. Kontrollgruppen minskade sin nivå av daglig aktivitet 

signifikant och livskvaliteten minskade något. Författarna ansåg att högintensiv gruppträning 

var till nytta för patienterna. Den var också kostnads effektiv eftersom en ledare kunde träna 

20 patienter samtidigt. En fördel var också den sociala samvaron i gruppen. Det visade sig 

dock att antalet exacerbationer som krävde antibiotikabehandling var fler i träningsgrupperna, 

eftersom risken för smitta ökade när flera träffades (24). 

 

När föregående studie (24), var slut erbjöds deltagarna att fortsätta träna på samma sätt men 

bara en gång/vecka i ytterligare sex månader. Avsikten var nu att studera hur minskningen av 

träningsfrekvens påverkade patienter med KOL jämfört med kontrollgruppen (de som inte 

tränade) avseende fysisk kapacitet och HRQOL, samt att efter nio månader även kontrollera 

bentätheten. Denna studie fullföljdes av totalt 34 patienter. Träningsgrupperna visade 

oförändrade eller små skillnader på alla parametrar utom beträffande symtomdelen av SGRQ 

där en något negativ effekt syntes. Kontrollgruppen visade små eller medelstora negativa 

effekter på alla mätvärden. Bentätheten förblev tämligen oförändrad, även för gruppen som 

tränat i vatten, trots att de belastade skelettet mindre. Alla hade också goda värden då studien 

startade. Patienterna i dessa båda studier hade inte uppmuntrats att träna hemma, de hade 

heller inte fått någon patientutbildning. Om dessa åtgärder vidtagits hade troligen resultaten 

blivit bättre, enligt författarna. Träning en gång/vecka förmådde inte riktigt bibehålla de 

nivåer som uppnåddes efter tre månaders mer intensiv träning. Denna frekvens kunde ändå 

skydda mot försämring av de värden som uppnåtts efter tre månaders träning vad det gällde 

HRQOL och fysisk kapacitet. Ett förslag från studiens författare var att alternera mellan mer 

frekventa träningsperioder och perioder med glesare träning (25). 

 

Muskelträning och påverkan på andningsmönster 

Syftet med en annan studie var att bestämma effekterna av skelettmuskelträningens påverkan 

på det respiratoriska mönstret hos patienter med medelsvår KOL. Forskarna ville också se om 

de tänkbara förändringarna höll i sig över längre tid. Grupp A (n= 18) tränade under tillsyn på 

löpband fyra dagar/vecka i åtta veckor. Träningen var dock inte så intensiv att 

mjölksyrehalten ökade i blodet. Grupp B (n= 17) fick en mindre intensiv träning. De 

utrustades med stegräknare och skulle gå tre eller fyra kilometer på en timme fem dagar/vecka 
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i åtta veckor. Före och efter träningsperioden undersöktes respiratoriska funktionsvariabler i 

båda grupperna. Ett förändrat andningsmönster syntes hos grupp A. De andades lugnare och 

djupare och mer effektivt under träningen och ”döda rummet” (del av andetag som inte deltar 

i gasutbytet) i lungorna minskade. Denna förändring fanns inte hos dem som tränade lugnare. 

Efter de tre månaderna uppmuntrades deltagarna att fortsätta träna på egen hand. När en ny 

mätning utfördes efter 12 månader hade båda grupperna samma andningsmönster som före 

studien. Lungkapaciteten kunde inte ändras med träning, men genom att sänka 

andningsmedelläget kunde de mer intensivt tränande minska sin andnöd och förbättra 

livskvaliteten och träningsförmågan. Eftersom patienter med KOL har förändrad ventilation 

och lungmekanik under träning med en förlängd utandningstid och snabbare andning, ger 

denna hyperinflation ett ökat inandningsarbete och andfåddhet. Muskelträning vid medelsvår 

KOL var alltså ett sätt att minska hyperinflationen och därigenom minska känslan av andnöd 

(26). 

 

Träning och inverkan på proteinbalansen 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom sammankopplas med ökad nedbrytning av kroppsbundet 

protein när muskelmassan minskar. Även den låggradiga systemiska inflammationen anses 

påverka proteinbalansen. Att studera träningens inverkan på denna inflammation och 

nedbrytning av kroppsbundet protein var syftet med en dansk studie.  Nitton patienter delades 

upp i en träningsgrupp och en grupp som inte tränade. De jämfördes med 20 friska personer. 

Träningsgruppen deltog i rehabilitering med konditions- och styrketräning, samt undervisning 

två gånger/vecka i sju veckor. De gångtränade också hemma. Kontrollgruppen levde som 

vanligt, förutom att de deltog i patientundervisningen. Undervisningen innefattade 

sjukdomslära, kostråd, behandling och avslappning. Inga förändringar av inflammatoriska 

markörer syntes efter rehabiliteringen, inte heller sågs någon skillnad vad gällde andnöd eller 

HRQOL. Gångsträckan ökade dock med 70 procent för dem som tränade, men inte 

hastigheten. Forskarna fann också att nedbrytningen av kroppsprotein minskade bland dem 

som tränade. Deltagarna hade från början normalt BMI och författarna till studien ansåg att 

träning minskade risken för kakexi (27). 

 

 

 

 

 



 21 

Faktorer som påverkade KOL patientens möjlighet till fysisk aktivitet 

 

Tillgång till syrgas 

Eftersom intensivare träning ger bättre effekter för patienter med KOL är det av intresse att 

finna metoder för dessa patienter att träna mer högintensivt. En studie genomfördes med 

syftet att observera om tillförd syrgas under träning förbättrade resultaten jämfört med en 

grupp som bara fick luft. De 30 deltagarna i studien hade FEV1 mindre än 50 procent av 

förväntat värde och en ansträngningssaturation på 88 procent eller mer (de var alltså inte 

hypoxiska). Personerna fick träna på motionscykel i 30 minuter och de fick antingen tre liter 

syrgas eller tre liter luft/minut. Träningen pågick i sju veckor och patienterna erbjöds också 

undervisning under de tre första veckorna. Patienterna deltog i genomsnitt vid sex tillfällen. 

Inhalationsteknik ingick i denna utbildning, övrigt innehåll angavs inte i artikeln. Alla 

deltagare förbättrade sina värden vad det gällde uthållighet och andningsmönster.  Studien 

visade också att de som fick syrgas kunde träna mer intensivt och förbättrade sin 

träningsförmåga signifikant jämfört med gruppen som bara fick luft tillfört under träning. De 

som fick syre upplevde också mindre andnöd och trötthet under träning (28). 

 

Nutritionens betydelse vid träning 

Tillskott av näringsdryck 

En engelsk forskargrupp avsåg att öka de fysiska effekterna av lungrehabilitering genom att 

tillföra extra kosttillskott till patienter med diagnosen KOL. Deras hypotes var också att inte 

bara underviktiga personer skulle ha nytta av tillskottet. Patienterna ingick i ett 

rehabiliteringsprogram som omfattade två gånger/vecka under sju veckor. De tränade 

kondition och viss styrketräning. Deltagarna fick också patientundervisning om bland annat 

sjukdomslära, behandling, kost och avslappning vid dessa tillfällen. Studiegruppen (n=25) 

fick 125 ml näringsdryck tre gånger/dag (Respifor) vilket innebar 570 kcal extra dagligen. 

Energisammansättningen var 60 procent kolhydrater, 20 procent protein och 20 procent fett. 

Kontrollgruppen (n=35) fick en placebodryck. En liten undergrupp (studiegrupp n=3, placebo 

n=5) med BMI under 19 identifierades också. De som fick kosttillskott åt något mindre 

mängd mat, vilket innebar att tillskottet av kalorier motsvarade 70 procent av den extra 

näringen totalt. Resultatet visade en ökning av gångförmåga och hälsostatus för alla. De som 

fick placebo tappade vikt medan övriga ökade sin vikt. En förskrivning till alla ansågs inte 

meningsfull, men för de patienter som fick en negativ energibalans var tillskottet av stort 

värde för att ha nytta av rehabiliteringen. För dem med lågt BMI som fick näringsdryck 



 22 

förbättrades gångförmåga och vikt tydligt. Deras vanliga matintag bibehölls också bättre än 

placebogruppen. I den här studien var de underviktiga alltför få för att slutsatser skulle kunna 

fastställas. De flesta i studien var normalviktiga från början eftersom medelvärde av BMI var 

cirka 23 för båda grupperna (29). 

 

Kostråd med uppföljning 

 I en svensk studie utvärderades individuella kostråd till KOL-patienter som deltog i ett 

rehabiliteringsprogram. Patienterna följdes under ett år. Kartläggning av kost och fysisk 

aktivitet gjordes före studien och efter 12 mån. Kroppssammansättning, FEV1 och 6MWT 

mättes vid start samt efter 3, 6, 9 och 12 mån. Träningen innebar att cykla på motionscykel, 

under ledning av sjukgymnast. Armträning, andningsövningar och annan patientutbildning 

ingick också i rehabiliteringen, som innebar 45 minuter två ggr/vecka vid start. Underviktiga 

fick inte träna om det märktes att de tappade vikt. Under träningstiden lärde sig patienterna ett 

hemträningsprogram som de successivt övergick till. Kostrådgivningen syftade till att 

patienterna skulle ha ett adekvat näringsintag för att nå maximal effekt av fysisk träning och 

minska malnutrition. Den normalviktiga gruppen skulle behålla sin vikt, de underviktiga öka 

och de överviktiga minska vikten. Det var också viktigt med rätt mängd mikronutrienter, som 

vitaminer och mineraler. I första hand skulle näringsintaget komma från vanlig mat, men de 

underviktiga erbjöds gratis energitillskott. Resultatet visade att de underviktiga ökade sitt 

energiintag signifikant. Deras intag av kalcium, järn, vitamin C och D ökade också. Efter sex 

månader var viktökningen som störst för att sedan åter sjunka en aning till mätningen vid 12 

månader. De överviktiga gick ner i vikt, men hade problem med ett minskat intag av vitamin 

D och E. Deras andel fett i energiintaget minskade. De normal- och underviktiga ökade sin 

6MWT. Sambandet mellan fysisk träning och nutrition beskrevs som komplicerat. Träning 

ökar ju energiförbrukningen och intaget måste därför ökas för att undvika att förlora vikt. Men 

om energitillskott tillförs utan träning omvandlas detta till fettdepåer och inte till muskler, 

påpekade författarna. Studien visade också att det var svårt för de underviktiga (BMI < 19) att 

behålla sin vikt om de tränade (30). 

 

Hur sjuksköterskan genom patientutbildning kunde påverka KOL- patienter till ökad 

fysisk aktivitet 

Viktigt att kartlägga fysisk förmåga för att få en bild av hur patienten mår  

I en stor holländsk studie (n= 278) var syftet att upptäcka olika samband mellan 

patientkaraktär och klinisk bild. Att få fram patientaspekter på olika faktorers betydelse vid 
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KOL var viktigt för att kunna målstyra vården, ansåg författarna. Deltagarna fick själva fylla i 

ett stort antal frågeformulär. Resultatet visade bland annat att kunskap om KOL hade stor 

betydelse för patientens förmåga att hantera sin sjukdom. Det framkom också att just fysisk 

aktivitet var en faktor som visade sig säga mycket om en rad olika tillstånd hos patienten. 

Därför ansågs det vara det mycket viktigt att ha med fysisk aktivitet i omvårdnadsplanen för 

patienter med KOL (31). 

 

Lyssna till patientens egna mål 

Ett ofta angivet behandlingsmål för patienter med KOL är att förbättra eller bibehålla de 

funktioner som finns. Ändå lyckas inte detta alltid trots rehabilitering. Detta kan bero på den 

betydelse detta har för olika människor. Det är därför viktigt att ha patientperspektivet med 

sig när en bedömning av kvaliteten på funktionellt status görs. Detta framkom i en kvalitativ 

studie där begreppen förmåga och samhörighet bedömdes vara centrala för deltagarna. Syftet 

var att beskriva betydelsen av funktionell förmåga sett ur patienternas eget perspektiv. 

Förmåga kunde handla om att kunna göra saker för sin egen skull, men också om sorgen att 

inte kunna göra något för andra. Kroppsliga bekymmer som att inte våga lita på kroppen, ha 

dålig sömn och känna sig trött och orkeslös var problem som delvis kunde hanteras genom 

kunskap och erfarenhet. Det framkom också att olika personer accepterade sin försämring på 

olika vis. Somliga inrättade livet efter orken, medan andra levde i en saknad efter sin tidigare 

förmåga. En känsla av samhörighet beskrevs också som viktigt. Några var generade över sina 

symtom och tyckte det var jobbigt att vara med andra. Social isolering och ett beroende av 

andra var också faktorer som var viktiga för flera av deltagarna. Det beskrevs också som 

viktigt att känna förtroende för vården. Det var viktigt att bli bemött som den de var som 

människa och individ och som del i en familj och ett samhälle. Fysiska förändringar 

försvårade detta, men att behålla sin integritet i allt detta var viktigt för KOL patienterna. När 

deras funktionella förmåga försämrades blev detta en utmaning för att behålla sin personliga 

integritet. Fysisk aktivitet kunde ha olika betydelse för olika individer (32). 

 

Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att förstå den onda aktivitetsspiralen 

Patienter med KOL upplever ofta trötthet vilket kan ha flera orsaker. Dels är andnöden i sig 

jobbig och kräver extra energi. Men ett led i en ond cirkel är också att tröttheten ger en värre 

upplevelse av andnöd. Patienterna hamnar lätt i den onda aktivitetsspiralen. Vid ökad 

andfåddhet, begränsas eller undviks fysisk aktivitet. Fortsatt inaktivitet leder till minskad 

muskelstyrka och minskade möjligeter att orka vara fortsatt fysiskt aktiv. Detta leder i sin tur 
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till trötthet. Detta samband är det viktigt att sjuksköterskan har klart för sig och kan förklara 

för patienten så att spiralen kan vändas. I en studie (33) undersöktes sambandet mellan 

andnöd, trötthet och fysisk aktivitet. Först och främst fanns ett tydligt samband mellan dessa 

tre faktorer och FEV1 värdet. Resultatet visade att ju mer andnöd KOL- patienterna upplevde, 

desto tröttare var de och desto kortare sträcka orkade de gå (6MWT). Detta påverkade 

patienternas copingförmåga. Detta var viktigt för sjuksköterskan att ha kännedom om, 

eftersom hälsa och energi beskrevs mycket värdefullt för förmågan att orka hantera sin 

sjukdom (33). 

 

Patientutbildning vid KOL 

En studie med syftet att undersöka om strukturerad utbildning kunde påverka självtilliten hos 

patienter med KOL visade tydligt att detta fungerade. Studiegruppen (n=30) fick strukturerad 

utbildning och lika många i kontrollgruppen fick vid ett tillfälle råd om KOL. Studiegruppen 

fick en särskild broschyr som var skriven för studien där de fick skriftlig information om 

sjukdomen KOL, rökavvänjning, att undvika irritanter och en behandlingsmodell med 

betoning på att medicinera rätt. Broschyren innehöll även tips om energibesparande åtgärder, 

träning, hygien, kostråd, stresskontroll, syrgasbehandling och konsten att klara ADL. Andra 

frågor som patienterna fick skriftlig information om var sexualrådgivning, arbetsförmåga, 

familjeproblem, resande, ensamhet, varningstecken och undvikande av luftvägsinfektion, 

samt stödgrupper. Speciellt fokus riktades mot inhalationsteknik och hur andnöd kunde 

hanteras. Varje deltagare träffade sin sjuksköterska först vid ett tillfälle individuellt. Här fick 

patienten berätta om sina mål och inom vilka områden de kände att de inte hade kontroll och 

när de hade andningsproblem. Sedan indelades patienterna i grupper om tre-fem deltagare och 

träffades tre eller fyra gånger/vecka ca 45 minuter/gång i fyra veckor tillsammans med en 

familjemedlem eller vårdare. Utbildningen var nu skräddarsydd för varje patients behov och 

omgivning och var inriktad på att förbättra livskvaliteten. Hade en person problem med 

andnöd då han gick i trappor, då tränades andningsteknik vid detta moment. De andra i 

gruppen såg hur detta gick till och kunde själva använda denna kunskap. Den muntliga 

undervisningen handlade också om exempelvis patofysiologi och egenvårdsråd. Även 

träningspass av olika slag ingick. Deltagarna fick mycket beröm och uppmuntran. Resultatet 

visade att självtilliten i att hantera och undvika andningsproblem ökade signifikant. De goda 

resultaten kvarstod även vid mätning en månad efter studiens slut, vilket inte var fallet för 

kontrollgruppen (34).  
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Att lära sig att hantera andnöd är viktigt vid KOL framgick även av en annan studie (35). En 

sjuksköterska gav individuell undervisning till alla deltagare om:  

• Vilka var just denne patients utlösande (trigger) faktorer för andnöd och hur kunde 

detta hanteras? 

• Rätt använd medicinering. 

• Strategier för att hantera andnöd, andningsövningar, tänka på annat, avslappning och 

behov av syrgas vid träning. 

• Integrering av promenader i patientens dagliga liv, samt fördelar med dessa. Samtal 

för att komma över hinder för detta. 

• Promenader ordinerades. Patienten skulle promenera minst fyra gånger/vecka minst 20 

minuter varje gång och gå så fort att de kände att de inte kunde ha gått längre. 

Patienterna fick en stegräknare och instruerades att notera andnöd enligt Borg skalan 

efter varje promenad. 

En grupp fick endast denna utbildning, en annan grupp fick dessutom totalt fyra 

träningstillfällen på löpband varannan vecka i två månader, under ledning av en 

sjuksköterska. En tredje grupp fick ”grundutbildningen” och 24 handledda träningar på 

löpband, tre gånger i veckan under två månader. Före och efter studien mättes depression, 

livskvalitet och träningsförmåga hos samtliga grupper. Forskarna kunde konstatera att genom 

att lära sig hantera andnöden kunde patienterna påverka svårighetsgraden av dyspne´, 

träningsförmåga och HRQOL till det bättre. Ju mer träning i kombination med 

undervisningen, desto bättre resultat sågs.  Det visade sig att alla tre varianterna förbättrade 

humöret för patienter med risk för depression. De som hade störst risk för depression vid start 

hade bäst resultat av minskad andnöd genom den mest intensiva träningen. Ett bifynd i 

studien var att trots att 36 procent av alla deltagare (n=100) var i riskzonen för depression 

hade bara fyra personer behandling för detta. Depression var också en faktor som påverkade 

träningsförmågan. Författarna framhöll att bara genom att patienterna fick utbildning om 

andningssvårigheter och fick kontakt med en sjuksköterska förbättrades deras känsla av 

symtomkontroll. Enligt författarna var det också viktigt att undersöka graden av depression 

innan utbildningsprogram för andningsbesvär påbörjas för att lägga programmet på rätt nivå 

(35). 
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DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultat 

Resultatet visade att träning både i grupp och individuellt förbättrade livskvalitet (19, 21-24, 

26), fysisk förmåga (19-24, 26, 27) och andnöd (19, 23, 26, 35).  Träning motverkade också 

kakexi (27) och minskade risken för depression (35). Både konditionsträning och 

styrketräning var värdefulla träningsformer (20, 21, 23). Efter en intensivare träningsperiod 

var det viktigt att bibehålla resultatet. Detta kunde ske genom fortsatt träning på hemorten 

efter rehabilitering (21) och genom att träna regelbundet men inte lika ofta (25). Faktorer som 

kunde påverka träning var tillgång till syrgas, även för personer som hade en saturation över 

88 procent (28), samt ett adekvat näringsintag som var viktigt för att orka träna (29,30). Det 

var värdefullt för sjuksköterskan att notera graden av fysisk aktivitet i omvårdnadsplanen för 

varje patient, eftersom detta gav information om hur patienten mådde (31). Det var också 

viktigt att lyssna till patientens tankar, eftersom fysisk aktivitet hade olika betydelse för olika 

individer (32). Genom undervisning kunde sjuksköterskan hjälpa patienten att bli mer fysiskt 

aktiv (33-35). Dels genom att förklara hur den nedåtgående aktivitetsspiralen påverkar (33), 

men också genom att stärka patientens självtillit, för att våga vara fysiskt aktiv (34). En 

kombination av träning, undervisning och andningsteknik tycktes vara särskilt värdefullt för 

personer med diagnosen KOL (19, 20, 34, 35). 

 

Resultatdiskussion 

De utvalda artiklarna redovisade olika aspekter av KOL och fysisk aktivitet. De beskrev 

resultat av exempelvis rehabilitering, enbart styrke- eller konditionsträning eller 

sjuksköterskeledd patientutbildning. Detta innebar också att det blev svårt att jämföra olika 

studier mot varandra. Författaren till föreliggande studie har därför valt att redovisa i stort sett 

varje studie för sig. Detta för att beskriva hur träningen gått till och i viss mån vilka andra 

faktorer som har varit av betydelse, exempelvis undervisning. Endast en av studierna i 

resultatet hade en kvalitativ design. Detta innebar att patienters tankar, känslor och 

upplevelser kring fysisk aktivitet endast till liten del återfanns i föreliggande studie. 

 

Hur olika former av fysisk aktivitet påverkade personer med diagnosen KOL 

Att jämföra resultat av olika träningsmetoder är komplicerat eftersom även andra faktorer än 

själva träningen spelar roll i sammanhanget. Patienter med KOL har olika besvär av sin 

sjukdom. Uppsatsförfattarens erfarenhet är att två patienter med medelsvår KOL kan må helt 
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olika och ha skilda upplevelser av andfåddhet, trötthet och även vara olika motiverade till 

fysisk aktivitet och träning. 

 

 Problemet med ett ökat antal patienter med sjukdomen KOL syns i hela världen (1, 2). Vad 

det gäller den fysiska aktiviteten kan tänkas att kulturella skillnader föreligger i hur 

”vardagsmotion” ser ut i olika länder. Men också inom ett land, som exempelvis Sverige, har 

människor givetvis olika vanor. En person som bor på landsbygden kanske har trädgård, en 

promenad till postlådan och en del andra fysiska dagsaktiviteter. En person i en storstad får 

posten till dörren, men kan å andra sidan ha mycket regelbundna promenadvanor. I många av 

studierna uppmuntrades patienterna att vara fysiskt aktiva på sin fritid, vilket kan påverka 

resultatet, reflekterar uppsatsförfattaren. Detta eftersom det inte finns angivet i vilken grad de 

motionerade på fritiden. 

 

Rehabilitering vid KOL innefattar motion/träning, kostrådgivning och patientutbildning (4). 

Resultatet visade att även ett kort rehabiliteringsprogram som varade i tre veckor förbättrade 

livskvalitet, fysisk förmåga och andnöden minskade. Deltagarna tränade fem gånger/vecka 

och utbildades inom sin sjukdom. De fick också lära sig andningsteknik (19). Goda resultat 

visade också längre program med något lägre intensitet (20, 22). Att träna med individuellt 

utformat träningsprogram jämfört med vanlig rehabilitering gav inte bättre resultat på fysisk 

aktivitet eller funktion i hemmet och blev också en dyrare träningsform (20). Detta med 

individuell aktivitetsträning visade sig dock vara värdefullt i studien av Migliore Norweg, 

Whiteson, Malgady, Mola och Rey (23). Där visade patienter som dels konditionstränade och 

dessutom fick individuell träning i situationer som gav problem med andningen, ett bättre 

resultat än de som fick kombinera konditionsträning med undervisning (23). Även Olse´ni och 

Wollmer (9) framhåller vikten av individuellt anpassad träning (9). 

 

Att bibehålla resultatet av intensivare rehabilitering eller träning ansågs vara av stort värde 

(21, 22, 25). Detta kunde ske genom fortsatt träning i primärvården eller fortsatt träning på 

sjukhus (21, 25). En studie syftade till att öka den fysiska aktiviteten genom att motivera 

patienter till en mer fysisk livsstil. Som ett hjälpmedel till detta användes en stegräknare. 

Antalet steg/dag ökade i undersökningsgruppen. I studien påpekas att stegräknaren inte ger 

utslag om bäraren simmar, styrketränar eller cyklar. Detta försvagade sannolikt studien, trots 

att den genomfördes under höst/vinter när cykling var mindre aktuellt (22). Här anser 

uppsatsförfattaren också, att förslaget i studien av Wadell, Henriksson-Larse´n, Lundgren och 
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Sundelin (24) att varva intensivare träningsperioder med mindre intensiva perioder, vara 

värdefullt. 

 

En av förklaringarna till förbättring efter KOL rehabilitering kunde vara att träning har en 

antiinflammatorisk effekt (6, 8). Detta bekräftades dock inte i en studie där patienter med 

medelsvår KOL tränade två gånger i veckan under sju veckor och även tränade i hemmet. 

Forskarna menade att detta kunde bero på den låga intensiteten och den begränsade 

träningsförmågan för dessa patienter. I denna studie uppmättes heller ingen förbättring av 

andnöd eller HRQOL (27).  En faktor som kunde påverka studiens interna validitet var att 

antalet som tränade bara var nio personer och därigenom kunde detta vara ett för litet urval för 

att resultatet skulle kunna generaliseras till andra grupper med KOL. Den externa validiteten 

blev då också låg, menar uppsatsförfattaren.   

 

Gruppträning innebar en ökad social samvaro för patienterna med KOL. Detta att träffa andra 

med samma problem kunde säkert vara värdefullt för många av deltagarna, menar 

uppsatsförfattaren. Denna träningsform var också kostnadseffektiv eftersom en ledare kunde 

träna flera personer samtidigt. Vattenträning hade också fördelen att kombinera både styrke-, 

konditions- och rörlighetsträning. Gemenskapen hade den baksidan att infektionsutlösta 

exacerbationer ökade när flera människor kom tillsammans och risken för smitta blev större 

(24). De tränande i denna studie var bara 30 personer och tiden omfattade endast 12 veckor, 

vilket också kan innebära att resultatet bör tolkas med försiktighet, menar uppsatsförfattaren. 

 

Faktorer som påverkade patienters möjlighet till fysisk aktivitet 

Rätt näringsintag är nödvändigt för att orka träna (11). En svensk studie visade att individuella 

kostråd var effektiva både till underviktiga och överviktiga patienter med KOL diagnos. En 

negativ effekt för överviktiga som minskade sitt fettintag var att intaget av vitamin D och E 

minskade (30). Näringstillskott var värdefullt till de patienter som fick en negativ 

energibalans i samband med träning. För övriga gav tillskottet inte något skillnad jämfört med 

placebo (29). Sambandet mellan nutrition och träning beskrevs som komplicerat. Eftersom 

träning ökar energiförbrukning måste intaget öka. Tillfördes för mycket energi omvandlades 

detta till fettdepåer och tillfördes för lite kunde de underviktiga inte behålla sin vikt i samband 

med träning (30). En studie (27) visade också att nedbrytningen av kroppsbundet protein 

minskade bland dem som tränade. Slutsatsen blev då att träning minskade risken för kakexi. 

Tyvärr fanns inga uppgifter om kost i studien. Det hade varit av intresse att veta om 
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deltagarna fick extra proteintillskott i samband med träning. Uppsatsförfattarens slutsats blir 

att det är angeläget att följa vikten för tränande patienter med KOL diagnos. Att en 

underviktig patient minskar sin vikt är en allvarlig signal, som måste respekteras. Men 

forskningen har också visat att träning är värdefullt. Här kan en period med intensivare 

näringsintag och något minskad fysisk aktivitetsgrad vara lämpligt för att patienten åter ska 

hitta sin energibalans och även vända den mot ökad vikt, menar uppsatsförfattaren.  

 

Tillförsel av syrgas under träning förbättrade resultaten och minskade obehag även för 

patienter med ett saturationsvärde på 88 procent eller mer (28). I FYSS finns uppgifter som 

menar att patienter som är hypoxiska inte ska träna, men i ett annat avsnitt skrivs att de kan 

träna, om de får extra tillförsel av syrgas (8). Detta med syrgas under träningen innebär en del 

praktiska problem, menar uppsatsförfattaren. För tillgång till syrgas under träning behöver 

troligen patienterna träna på sjukhus, som vården är uppbyggd idag. För denna träningsform 

behövs en saturationsmätare och tydliga ordinationer på mängd syrgas. 

 

Bronkdilaterande läkemedel kan göra det lättare att träna för patienter med KOL, eftersom 

andningsbesvären kan minska (5). Ingen av de redovisade artiklarna beskrev nyttan av att 

använda dessa läkemedel före träning. Detta beror mer på denna studies begränsning, än på 

brist på forskning, reflekterar uppsatsförfattaren, eftersom det finns studier gjorda inom 

området. 

 

Hur sjuksköterskan genom patientutbildning kan påverka fysisk aktivitet 

Grad av fysisk aktivitet beskrevs som en faktor som gav mycket information om en rad olika 

funktionella och medicinska tillstånd hos patienten, enligt en studie som utgick från 

patienternas egna åsikter. Patientens fysiska aktivitet var därför viktigt för sjuksköterskan att 

ta hänsyn till när vården planerades (31). Detta att kartlägga och dokumentera patienters 

förmåga till egenvård, beskrev också Klang Söderkvist som en viktig del av sjuksköterskans 

arbete (16). Här vill också uppsatsförfattaren göra en återkoppling till Orems 

omvårdnadsmodell (14), där individens egenvårdsförmåga påverkas av exempelvis kunskap 

och motivation. Ett sätt att motivera astma/KOL sköterskans patient kan exempelvis vara att 

förmedla kunskap om hur olika inhalationer verkar i lungorna och på detta sätt motivera 

patienten att sköta sin medicinering. Sjuksköterskan behöver verkligen använda en bred skala 

av observationer och även intuition för att skapa en helhetsbild av patienten (17). En del i 
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detta är att skapa sig en bild av patientens egna mål och vad fysisk aktivitet har för betydelse 

för varje individ (32).   

 

Ett bra exempel på patientundervisning framkommer i en studie från Turkiet. Här 

kombinerades skriftlig information med individuellt målstyrd utbildning. Utbildningen utgick 

från patienternas egna behov och även anhöriga/närstående deltog. Deltagarna delades även in 

i små grupper med delvis gemensamma problem och kunde på så vis även lära av varandra. 

Beröm och uppmuntran från sjuksköterskan bidrog till att självtilliten ökade vad det gällde att 

hantera andningsproblem (34). Detta med beröm till patienter, menar uppsatsförfattaren att 

ofta glöms bort i egenvårdsutbildning. Att stärka självtilliten kan bidra till en ökad 

egenvårdsförmåga.  

 

Eftersom 60 procent av deltagarna i den turkiska studien (34) fortfarande var rökare, borde 

även rökavvänjning vara av stor betydelse för dessa patienter, eftersom detta är mycket viktigt 

för att bromsa försämringen av sjukdomen. De fick information via en broschyr om 

rökavvänjning, men själva utbildningen var mer utformad för att förbättra andnöd och 

inhalationsteknik. Här menar uppsatsförfattaren att olika kulturer också kan ha skilda synsätt 

på detta med rökning. 

 

Att lära sig hantera andnöden är viktigt för dem som lider av detta problem. Detta kan 

innebära att både träningsförmåga och livskvalitet förbättras (35). Här behöver sjuksköterskan 

se vilka faktorer som påverkar varje individ. Exempel på detta kan vara rätt medicinering, 

andningsövningar och avslappningsträning, samt att kontrollera eventuellt behov av syrgas. 

Att motivera patienten till träning är en annan del av hantering av andnöd. Här visade sig 

intensiv träning ha bättre effekt än en lugnare träningsform (26). Men att våga vara fysiskt 

aktiv trots andfåddhet var en viktig del av att förebygga den nedåtgående aktivitetsspiralen 

som det är så lätt för patienten att hamna i. Detta var en betydelsefull del av undervisningen i 

varje möte med patienter med KOL (5, 9, 33). Här har astma/KOL sköterskan en viktig 

uppgift, som tidigare beskrivits. Genom att fråga patienterna hur fysiskt aktiva de är och om 

de upplever problem med andningen får sköterskan en bild av hur patienten mår. Att visa 

”sluten läppandning” är en enkel metod, som kan hjälpa patienten att klara jobbiga situationer 

och härigenom kan förbättra den fysiska förmågan. Här menar uppsatsförfattaren 

sammanfattningsvis att resultatet visade att utbildning och motivation var en viktig faktor för 

att öka fysisk aktivitet bland patienter med KOL diagnos. 
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Metoddiskussion 

Vid systematisk litteraturstudie är val av sökord avgörande för studiens resultat. I denna 

studie hade också ”exercise” varit adekvat. Tanken med valet ”physical activity” eller 

”physical training” var att få fram studier om vardagsmotion att jämföra med mer målinriktad 

träning. Studier om bara ”vardagsmotion” återfanns inte i artikelsökningarna. Begränsningen 

till randomiserade studier vid sökning på databasen PubMed innebar också ett annat utfall än 

om denna begränsning ersatts med exempelvis ”Nursing journals”. Kontrollsökning i 

efterhand gav dock inga träffar med aktuella sökordskombinationer och begränsning till 

”Nursing journals”. Det har också varit svårt att skilja ut artiklar som har omvårdnadsintresse 

från dem som varit mer inriktade för sjukgymnaster.  

 

Begränsning till artiklar från åren 1998-2009 innebär att relativt ny forskning presenteras. 

Möjligen kan någon forskning från tidigare studier om exempelvis ”vardagsmotion” (såsom 

promenader eller cykling) ha missats genom denna begränsning. 

 

Granskningsmallarna kompletterades med frågeställning om grad av KOL angavs i studien, 

eftersom detta kunde påverka hela studien. Artiklarna som valdes ut hade hög eller medelhög 

kvalitet. Endast en artikel valdes bort på grund av låg kvalitet, enligt granskningsmallen. Att 

inte använda artiklar med låg vetenskaplig kvalitet innebar att det redovisade resultatet 

byggde på en högre vetenskaplig grund. Många studier hade få deltagare och bortfallet var 

stort i några av de redovisade studierna. Trots att artiklarna kommer från många olika länder 

bedömer uppsatsförfattaren att innehållet är relevant även för svenska förhållanden.  

 

 

Ett stort antal mätinstrument hade använts i de olika studierna. Uppsatsförfattaren har valt att 

kortfattat förklara dessa i särskild tabell. En djupare granskning av dessa hade kunnat beskriva 

studiernas trovärdighet på ett annat sätt. 

 

Forskning kring KOL och fysisk aktivitet är ett komplext ämne där många olika faktorer 

spelar in för resultatet. Detta innebär att olika studier kan vara svåra att generalisera till alla 

patienter som har diagnosen KOL. Här menar uppsatsförfattaren att dels stadium av 

sjukdomen, men också exempelvis olika former av undervisning kopplade till träningen, 

påverkar resultatet av studien. 
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Arbetets kliniska betydelse 

Patientundervisning är en viktig del av arbetet som astma/KOL sjuksköterska. Eftersom fysisk 

aktivitet numera också är en del av sjuksköterskans omvårdnadsansvar behövs kunskap inom 

detta område. Föreliggande studie har också visat att olika faktorer, som exempelvis kost, 

tillgång till syrgas och inte minst patientens egen inställning påverkar förmågan till fysisk 

aktivitet. Detta är också värdefull kunskap för sjuksköterskan som möter patienter med 

diagnosen KOL. Sjuksköterskan bör ta upp och diskutera fysisk aktivitet i mötet med 

patienter med KOL. I undervisningen till patienter med andningsproblem kan också enkel 

andningsteknik, som sluten läppandning, läras ut. 

 

Konklusion 

Denna litteraturstudie har givit en ökad kunskap om hur fysisk aktivitet för patienter med 

KOL kan utformas, hur olika faktorer kan påverka och hur viktig sjuksköterskan är för att 

genom patientutbildning påverka patienter till fysisk aktivitet och träning. Härigenom kan den 

nedåtgående aktivitetsspiralen brytas. Fysisk aktivitet och träning förbättrar livskvalitet, fysisk 

förmåga och andnöd. Även risk för kakexi och depression kan minska som effekt av träning. 

Ett anpassat näringsintag är viktigt för att orka träna och behålla en god energi balans. Det är 

viktigt att undervisningen ges med respekt för den enskilde, eftersom fysisk aktivitet har olika 

betydelse för olika individer. 

 

Förslag till framtida forskning 

Eftersom KOL är en kronisk sjukdom behövs många års stöd för att upprätthålla styrka och 

kondition. Det vore därför intressant att göra en kvalitativ studie med djupintervjuer av 

patienters upplevelser av fysisk aktivitet och träning under en längre tid. Intervjuerna kunde 

äga rum vid träningens början, efter ett år och efter fem år. I denna tänkta studie kunde det 

också vara intressant att mäta objektiva data som gångsträcka och HRQOL. 
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BILAGA 
GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING                                                                                                 Bilaga1 
Kvantitativa studier 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

        30. Anger artikeln grad av KOL?   
Maxpoäng:  30 
Erhållen poäng:  
Kvalitet: Låg 17p eller mindre medel 18-23 hög 24-30 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006) och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
Kvalitativa studier 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beksriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

     26  Anger artikeln grad av KOL?   
Maxpoäng:  26 
Erhållen poäng:  
Kvalitet: Låg 15p eller mindre, medel 16-20 hög 21-26 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. &  Bahtsevani, C.  (2006)  och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008) 
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