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         Abstract 
 
 
         Ett syfte med denna inledande pilotstudie var att studera lungfunktion, gångsträcka och 
         livskvalitet hos KOL- patienter. Ett annat syfte var att genom intervju med sjukgymnast 
         studera om gångtest är ett lämpligt urvalstest för KOL- patienter och hur den  
         sjukgymnastiska kompetensen kan användas för denna grupp. Sökning av referenser 
         utfördes i databasen Medline. Försökspersoner utvaldes av forskargruppen i OLIN – 
         studies (Obstructiv Lung Disease in Northern Sweden) vilka också ansvarade för 
         ansökan om etiskt prövningstillstånd. Urvalet av patienter gjordes i befintliga 
         studiekohorter på basis av anamnestiska uppgifter om dyspné. Endast 6 personer  
         rekryterades till pilotstudien. Standardiserade formulär för livskvalitetsvariabler liksom  
         validerade metoder för spirometri och sex minuters gångtest användes i studien. Endast 
         tre personer uppfyllde kriteriet på KOL vilket visade att andra sjukdomstillstånd än 
         KOL har liknande symptombild. Andra faktorer än svårighetsgraden av KOL påverkar 
         i hög grad ett gångtest som till exempel förekomst av funktionshinder i leder och 
         ischemisk hjärtsjukdom. Detta bekräftades också i intervjun med en erfaren 
         sjukgymnast. Patienterna har ofta låg självkänsla och uppskattade att ”någon  
         bryr sig om dom”. Sjukgymnasten har en viktig stödjande och uppbyggande roll för 
         KOL- patienterna. De faktorer som har störst betydelse för livskvaliteten är dyspné, 
         gångsträcka samt grad av depressivitet. En översiktlig sammanställning av KOL- 
         patienterna utifrån formulären upprättades där grad av depressivitet visades ha samband 
         med livskvaliteten. För de tre patienter som identifierades med KOL visades också ett  
         samband mellan grad av KOL och upplevd hälsa. 
 
 
        Nyckelord:  COPD, FEV1, SF-36, SGRQ, 6 minutes walk,  physioterapeut, Quality of  

        Life(QoL).                                                                     
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Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en diagnos som blivit alltmer mer 

uppmärksammad senare decennier. För samhället har kostnaderna ökat och i Sverige beräknas 

enbart den årliga sjukvårdskostnaden för KOL uppgå till 1,1 miljarder vilket motsvarar 

samma kostnad som för astmapatienter (1). Cigarrettrökning är den viktigaste riskfaktorn vid 

KOL (2). Damm, rök och avgaser kan också bidra liksom att svår kronisk astma kan övergå 

till KOL (1). Dödligheten har ökat markant bland KOL- patienter och kvinnornas ändrade 

rökvanor efter andra världskriget börjar nu visa sig eftersom KOL ger sig till känna efter ca 

30-50 års regelbundet rökande som kronisk rökhosta, tilltagande andfåddhet och nedsatt 

lungfunktion (1). Hälften av rökarna som uppnår hög ålder utvecklar KOL (3). 

   

Sjukdomen KOL innebär ett nedsatt luftflöde i luftrören med försvårad utandning på grund av 

hinder för luftpassagen; så kallad luftrörsobstruktion. Denna luftrörsobstruktion har också 

astmatiker men kan hos dem variera både till det bättre och sämre. KOL är däremot kroniskt 

obstruktiv och ger fortskridande nedsättning av andningsförmågan. (1). Hos en hög andel av 

dem som får KOL försämras dessutom lungfunktionen snabbt (2). Patofysiologiskt sker 

inflammatoriska förändringar i luftrören (bronkiolit) samt en sjuklig förstoring och förstörelse 

av de finaste lungblåsorna; alveolerna (emfysem) (4).  

 

Vanliga symtom vid KOL är ansträngningsutlöst andnöd (dyspné), ökad slemproduktion och 

hosta. Vid avancerad KOL kan ses viktnedgång, trötthet, depression, osteoporos och hypoxi; 

nedsättning av syrgashalten i kroppsvävnaderna (1). När kronisk andningssvikt tillstöter 

påverkas också hjärtat, framförallt höger kammare, njurarna och blodcirkulationen (5). 

 

Diagnosen KOL ställs dels genom dynamisk spirometri; ett flödes- och volyms mätande 

lungfunktionstest som påvisar graden av luftvägsobstruktion (3), och dels genom att påvisa att 

medicinsk behandling med luftrörsvidgande medicin; reversibilitetstest, inte normaliserar 

denna obstruktion (6). Oftast ställs diagnosen i ett sent skede när patienten har förlorat halva 

eller mer än halva sin lungfunktion (1). Spirometri tillsammans med undersökning och 

anamnes kan ofta ge en korrekt diagnos av lungsjukdom. Spirometri fungerar också bra som 

metod vid uppföljning av lungpatienters behandling (5).  Viktiga värden vid spirometri är 

FEV 1: forserad expiratorisk volym, ett mått för mängden luft i liter vid kraftig utandning 

under en sekund (1). FVC : betecknar forcerad vital kapacitet, ett mått på mängden luft i liter 

som långsamt pressas ut ur lungorna (5). FEV% : FEV 1/FVC x 100 är mått på 

luftvägsobstruktion (5).  
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Definition av KOL: KOL  indelas i olika grader.  I svenska vårdprogrammet för KOL har man 

enats om definition enligt GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (5). 

1) diagnosen KOL bekräftas om  FEV%  är < 70 %, 

      samt 

2)  värdet av FEV1 ligger inom de olika graderna av KOL ; 

Preklinisk KOL har personer med ett FEV1 värde som är större än/lika med 80 % av förväntat 

värde med eller utan hosta och upphostning (5). 

Lindrig KOL har personer med ett FEV1 värde som är 60-79 % av förväntat värde, med eller 

utan symtom (5). 

Medelsvår KOL har personer med ett FEV1 värde som är 40-59 % av förväntat värde, med 

eller utan symtom (5).  

Svår KOL har personer med ett FEV1  värde som är mindre än 40 % av förväntat värde eller 

FEV1 som är mindre än 50 % av förväntat värde och med förekomst av andra negativa 

prognosfaktorer som kronisk hypoxi, kroniskt hög koldioxidhalt i blodet, cirkulations-

påverkan (perifera ödem eller ökad hjärtfrekvens) samt låg kroppsvikt (5). 

 

Gångtest används oftast vid inskränkning av lungfunktion. Då mäts avverkad gångsträcka i 

eget tempo under sex minuter eller mer och arbetstoleransen prövas med gångtestet (7). Med 

en pulsoximeter mäts syremättnad i blodet samt puls (5).  

 

Medicinsk behandling 

Det har visat sig i många studier att medicinering i mycket ringa grad kan ge lindring i 

patienternas medicinska, psykologiska och socialt utsatta situation vid svår KOL (1). 

Vanligaste medicineringen vid KOL är luftrörsvidgande behandling med betastimulerare, 

teofyllin och antikolinergika (1). Oxygenbehandling blir ofrånkomlig så småningom vid svår 

KOL (4). Det primära som visat sig förbättra sjukdomsbilden och hejda förloppet för patienter 

med diagnostiserad KOL är att sluta röka (8). Det är viktigt att få en tidig diagnos. 

Möjligheterna att påverka sjukdomen ökar om den upptäcks tidigare. Det är bättre 

behandlingsresultat vid måttlig KOL än vid svår KOL (4). 

 

Sjukgymnastisk behandling 

I ett material skrivet av docenterna Larsson och Larsson beskrivs sjukgymnastens roll så här: 

Regelbunden fysisk träning är en av hörnstenarna i KOL-rehabilitering. Sjukgymnasten har en 
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nyckelroll i att arbeta dels med traditionella insatser som patientutbildning med information 

om andningsorganens uppbyggnad, musklernas och bröstkorgens uppgifter, rökningens roll, 

ergonomi, träning av andningsteknik respektive hostteknik och slemmobilisering. 

Sjukgymnasten kan hjälpa patienterna att under kontrollerade former vänja sig vid sin dyspné 

och minska rädslan för att utsätta sig för denna vilket kan det öka aktivitetsgraden och 

livskvaliteten. Avslappningsövning, mobilisering av stel thorax, styrketräning av armar, ben, 

skuldergördel och mage, konditionsträning och träningsprogram för hemövningar är andra 

viktiga fysiska moment. KOL- patienterna är oftast muskelsvaga då det blir en ond cirkel av 

andnöd, undvikande av aktiviteter som utlöser andnöd och passivitet som minskar 

muskelmassan. Det är av stor betydelse att sjukgymnasten samarbetar med dietisten också 

eftersom KOL- patienternas viktnedgång och aptitlöshet påverkar förmågan att kunna 

tillgodogöra sig träning. Sjukgymnasten kan hjälpa KOL- patienten att bryta den sociala 

isoleringen som många har och likaså kan sjukgymnasten bli ett långsiktigt stöd för 

patienterna som kämpar för att bli rökfria. (8). 

Sjukgymnasten har en viktig roll i att bryta den onda cirkeln av sänkt fysisk aktivitetsgrad hos 

KOL- patienter och att få dem att klara en högre aktivitetsnivå. KOL- skolor med team av 

sjukgymnast, läkare, arbetsterapeut, dietist och sjuksköterska har blivit vanligare på senare år 

där patienten får lära sig mer om KOL, träning och inhalation av hjälpmedel (9).  

Patientutbildning är inte minst viktig för att hantera den oro och ångestframkallande andnöd 

som begränsar patienten i alla lägen (5). Många KOL- skolor arbetar med 

styrketräningsprogram i grupp såväl som med enskilda hemövningar (9). 

Bassängträning i grupp har i en studie visat sig ge goda effekter på KOL - patienternas 

livskvalitet och fysik där bland annat gångsträckan har blivit längre för dessa, än för den 

jämförelsegrupp som tränade fysik på land. Bassänggruppen förbättrade även sin upplevda 

fysiska hälsa mer än landgruppen (10). 

 

Livskvalitet 

För den drabbade innebär KOL stort lidande och isolering. KOL är en sjukdom som innebär 

avsevärda inskränkningar i den dagliga livsföringen och medför en starkt försämrad 

livskvalitet trots medicinering (1). KOL- patienter drabbas med tiden av andnöd vid 

ansträngning och minskad arbetstolerans, tillkommande hosta och slemproduktion. Bieffekter 

som avmagring, trötthet, medicinbiverkningar, oro och nedstämdhet uppstår. KOL slår 

hårdast mot den fysiska funktionen, sedan mot den sociala och därnäst den emotionella. Det 

är tre faktorer som återkommande visat sig påverka livskvaliteten mest och det är graden av 
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dyspné, gångsträcka och grad av depressivitet.(5). En viktig fråga vid kliniska studier är att se 

på vilken förändring som patienten själv upplever av sin hälsa. Olika frågeformulär ger svar 

om hälsorelaterad livskvalitet, Quality of Life, QoL (11,12). 

SF-36: Short Form 36 (svensk version) är ett generellt frågeformulär som kan användas vid 

olika sjukdomstillstånd inklusive KOL och ringar in fysisk funktion, kroppssmärta, generell 

hälsa, social funktion, känslomässig funktion och mental hälsa (13). 

SGRQ: St George´s Respiratory Questionnaire(svensk version) är ett mer sjukdomsspecifikt 

frågeformulär som används vid luftvägsbesvär som astma och KOL (13). 

Både SF-36 och SGRQ räknas in bland de bästa frågeformulären om QoL. De är relativt lätta 

att fylla i och förståeliga för de flesta.  Både generella och specifika frågeformulär som SF-36 

och SGRQ har oberoende av varandra visat att deras resultat är starkt förknippade med 

respiratorisk dödlighet samt övrig dödlighet i relation till andra relevanta patofysiologiska 

värden. Denna typ av frågeformulär utgör valida instrument. Värdet av FEV1 anses också 

vara ett viktigt mätvärde vid bedömning av KOL- patienternas fortsatta sjukdomsbild (14).  

OLIN studies (Obstuctive Lung Disease in Northern Sweden) är en långsiktig Norrbottnisk 

epidemiologisk studie av astma, kronisk bronkit, emfysem, KOL, allergier och obstruktiv 

sömnapné bland befolkningen i olika delprojekt från 1980 talet och framåt (15). Denna 

forskning har hittills resulterat i sex avhandlingar varav två av de senaste berör kronisk 

bronkit och rökning specifikt (3,15). Det sammanfattande budskapet i dessa två avhandlingar 

är att KOL är en vanlig, funktionsnedsättande och ofta underdiagnosticerad sjukdom liksom 

att den är starkt associerad till ålder och rökning. Det saknas välkontrollerade studier i 

alternativmedicin och studier som ser på livskvaliteten hos patienter med KOL (5). 

Att kunna påverka livskvaliteten för patient med KOL är viktigt och kräver nya synsätt i 

behandling och bemötande av KOL- patienterna, där man måste hitta nya mål som ser på 

andra faktorer än lungfunktionen (8). 

 

 

 

Syfte 
Studiens syfte är att få en ökad förståelse för hur KOL- patienternas lungfunktion, 

gångsträcka och livskvalitet påverkas av sjukdomen. Ett annat syfte är att ur sjukgymnastiskt 

perspektiv se på hur kompetens och eventuella urvalsmetoder kan användas på bästa sätt vid 

arbete med KOL- patienter. 
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Frågeställningar 

• Finns det något samband mellan gångsträcka, lungfunktion samt livskvalitet hos   

KOL- patienter? 

• Kan gångtest användas av sjukgymnaster som en metod vid urval av KOL- patienter 

för lämplig sjukgymnastisk behandling? 

• Hur kan den sjukgymnastiska kompetensen användas för att förbättra livskvaliteten 

hos personer med KOL? 

 

 

 

Metod  
 
Beskrivning av testpersoner 

Totalt kunde endast sex testpersoner ställa upp identifierade med luftvägsobstruktion genom 

OLIN studies. Stor arbetsbelastning på Lungmottagningen på Sunderby sjukhus gjorde det 

omöjligt att genomföra den läkarledda förundersökningen av bland annat hjärtat hos 

testpersonerna innan gångtesten fick genomföras. Undersökningsdata visas i tabell 1. Av de 

sex som deltog var den slumpmässiga fördelningen fem kvinnor och en man. 

Åldersvariationen låg mellan 63-84 år. Inget åldersurval gjordes eftersom de flesta KOL -

patienter får symtom i 45- 70 års ålder. Testpersonerna kom från Luleå närområde. 

Dessa testpersoner uppbar ingen behandling för sina luftvägsbesvär från OLIN studies och 

stod på väntelista för att få fortsatt utredning.   

Exklusion gjordes av personer som av läkaren bedömdes för sjuka att kunna klara av ett sex 

minuters gångtest. Deltagande skedde på frivillig bas och testpersonerna kunde när som helst 

avbryta studien. 

 

Etiska aspekter 

Studien lades upp som en inledande pilotstudie med testpersoner och prövning av etisk 

kommitté har därför skett genom OLIN- studies försorg. 

 

Instrument 

Dynamisk spirometri mättes med apparat: Micro Loop (Micro Medical Limited) genom 

sjukvårdsperson på Lungkliniken SYS (6). Värden av FEV1, FVC och FEV% noterades. 
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Quality Of Life- formulär användes för skattning av livskvalitet. Följande två formulär 

användes  SF-36, Short Form-36 Health Survey (svensk version)(11) samt  SGRQ, St 

George´s Respiratory Questionnaire (svensk version) (12) . 

Sex min gångtest enligt gjordes av studiens författare enligt  Sunderby protokoll (2). 

Intervju gjordes med sjukgymnast Anna Nygren på lungavdelningen på Sunderby sjukhus om 

gångtest och sjukgymnastisk kompetens. 

Uppgifter togs ur journal om ålder, rökning, diagnos och BMI. 

För OLIN studies räkning och framtida studier noterades puls, saturation, andningsfrekvens 

och skattning enligt BORG, men dessa värden kom inte att bearbetas i denna studie. 

 

Procedur och bearbetning 

Testpersonerna fick en förfrågan om att delta i denna studie och fick skriftligen godkänna 

detta. Vid besök på Sunderby sjukhus ingick följande procedur: 

1) mäta dynamisk spirometri på Lungklinikens avdelning. 

2) besvara de två enkäterna SF-36 samt SGRQ på Lungklinikens avdelning. Livskvalitetsdata 

är ännu inte kodade därför att patienterna kommer att ingå i ett större forskningsprojekt inom 

OLIN- studies. En sammanfattning gjordes istället av svaren i enkäterna som belyser 

patientens situation under de senaste tre månaderna. 

3) genomföra sex minuters gångtest inomhus i 50 meters korridor och gånghjälpmedel tilläts 

vid behov. Sträckan noteras avrundad till närmaste femte meter. Resultaten sammanställdes 

och analyserades konfidentiellt. 
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Resultat  

 
Testpersonernas lungfunktion och gångsträcka 

Tre testpersoner visade sig ha diagnosen KOL (A, B, C) och dessa var alla kvinnor i ålder 63-

70 år. A och C rökte fortfarande ett paket cigaretter om dagen och de hade lindrig respektive 

svår KOL. B hade diagnosen medelsvår KOL men hade slutat röka tidigare. De andra tre 

testpersonerna visade sig ha värden som inte resulterade i diagnosen KOL utan berodde på 

bland annat fetma, små lungor och sömnapné. Av dessa var två före detta rökare. 

 

Tabell 1: Testpersoner enligt kön och ålder som ingår i studien och BMI, lungfunktionsdata, 
gångsträcka och diagnos för var och en. 
 
Test 
person 

BMI FEV1 
% av 
förväntat 

FVC 
% av 
förväntat

FEV% Gång- 
Sträcka 
meter 

Diag-
nos 

A) 
Kvinna 
63 år 

36 78 99 67 320 Lindr 
KOL 

B) 
Kvinna 
70 år 

29 52 103 42 350 Medel-
svår 
KOL 

Kvinna 
70 år 

43 91 85 79 125 Fetma 
Restr. 

Kvinna 
84 år 

16 43 44 77 340 Restr. 

C) 
Kvinna 
69 år 

27 31 54 48 280 Svår 
KOL 

Man  
70 år 

28 94 86 83 450 Sömn- 
apné 

 
I tabellen kan man utläsa att värdena för FEV1 och FEV% följer diagnoskriterierna för 
graderna av KOL enligt GOLD. BMI är av intresse vid bedömning av gångsträcka då 
kroppsvikten påverkar gångförmågan liksom lungfunktionen. A med lindrig KOL och högt 
BMI går något kortare än B som har medelsvår KOL och dessutom underbensprotes på ett 
ben. C med svår KOL går kortaste gångsträckan. 
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Resultat av enkäter om livskvalitet ( SGRQ och SF-36 ) i sammanfattad form. 

Gemensamt för de tre med KOL var att alla upplevde det jobbigt att inte ha kontroll över sina 

andningsbesvär och att de kände sig förhindrade att i olika grad göra vissa vardagliga saker på 

grund av sitt hälso- eller känslomässiga tillstånd. De två som fortfarande rökte A och C 

upplevde att de begränsades bara till viss del från att göra olika saker, medan B med 

medelsvår KOL som slutat röka kände sig mycket förhindrad i sitt liv. Alla tre testpersonerna 

med KOL hade en skattning av hälsotillståndet med en klar koppling till graden av KOL. 

A och B uppgav att dom hade värk/smärta och blev rädda när dom inte fick luft medan C 

saknade smärta och inte heller blev rädd om hon inte fick luft. Känslomässigt pendlade 

testpersonerna lite upp och ned och tydligast var det hos A och B, som också kände att deras 

hälso- och känslotillstånd förhindrade dem till viss del att umgås normalt med andra. C med 

svår KOL var sällan nedstämd eller ledsen och tyckte att hon fortsatt kunde umgås med andra 

utan inskränkning. De två förstnämnda A och B var också osäkra på om deras hälsa kunde 

förbättras medan sistnämnda C trodde att hon skulle bli sämre. Sammanställning av 

testpersonerna A, B, C redovisas i bilaga 1. 

 

Intervju  

Denna intervju utfördes i oktober 2004 med en sjukgymnast på Sunderby sjukhus. Hon 

examinerades som sjukgymnast 1995. Hon arbetade på en kirurgavdelning mellan 1995-1999 

och sedan 1999 som sjukgymnast på lungkliniken. Jag ställde frågor om den sjukgymnastiska 

kompetensen för KOL- patienter, deras förväntningar på sjukgymnasten, livskvalitet hos 

KOL- patienter samt urvalskriterier för KOL- grupper. Intervjun återges i utskrift i bilaga 2. 

Sammanfattningsvis framkom i intervjun att gångtest längre än sex minuter i form av maxtest 

på löpband var en bra metod för att se en patients arbetskapacitet och behandlingsbehov både 

för stunden och över tiden. Urval till KOL- grupper skedde oftast av utredda KOL- patienter 

slumpmässigt av lungläkaren eller på inrådan av annan sjukvårdspersonal. Patienterna hade 

stort behov av stöd av varandra och förväntade sig oftast liten hjälp. De hade dåligt 

självförtroende. Sjukgymnastens kompetens kunde enligt henne användas till att realistiskt 

bedöma deras behov. Sjukgymnasten måste till stor del hjälpa KOL- patienterna att bygga upp 

deras självförtroende och tron på sig själva. Därefter skulle patienterna efter sjukgymnastens 

råd om andningsteknik och träning själva skulle kunna hantera sin dyspné, vårda sina lungor 

och få bättre livskvalitet. Enligt henne behövde sjukgymnaster som arbetade med KOL- 

patienter mer kunskaper i samtalsmetodik och mer kunskaper om olika former av 

hjärtproblem. 
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Diskussion 
 

Metoden 

Den planerade pilotstudien med 10 testpersoner renderade till en inledande pilotstudie med tre 

diagnostiserade KOL- patienter. Med tre personer kan därför inte några direkta slutsatser att 

kunna dras utan denna studie blir mer att betrakta som en fallstudie.  Bortfall uppstod när 

diagnos ställdes i samband med läkarbesök och gångtest och visade på annan sjukdom, trots 

att studier visat på en betydande underdiagnostisering av KOL (2). Kontrollgrupp saknades 

och inget slumpmässigt urval gjordes eftersom testpersonerna handplockades. 

Försökspersonerna kom att bestå av enbart kvinnor med KOL. Exklusion av övriga sjukdomar 

gjordes inte och inte heller av funktionsnedsättning i ledapparaten. KOL patienter uppvisar 

oftast hjärtbesvär och med hög ålder naturliga rörelseinskränkningar, så det var svårt att 

utesluta dessa faktorer som påverkar gångförmågan (5). Lungfunktionsmätningarna utfördes 

av erfaren personal på lungkliniken med testad och kalibrerad spirometriutrustning och kunde 

tillmätas god kvalitet (6).Gångtest utfördes i korridor på vårdavdelning av studiens författare 

(7). Samtliga testpersoner kördes med rullstol till mätplatsen för att säkerställa en 

utgångspunkt i vila, information om test gavs innan och instruktion om gång i eget tempo. 

Störningsmoment eller hinder under gångtest kan ha förekommit från mötande personer i 

samma korridor.  

Rätt ifyllda Quality of Life formulär besvarades av patienterna men kunde inte kodas separat 

på grund av höga kostnader för åtkomst av värderingsnycklar till dessa internationellt 

gångbara enkäter. Sammanställning av enkäterna utifrån svarsalternativ gav endast en 

fingervisning av hälsan och den känslomässiga situationen hos KOL- patienterna men kan 

inte jämställas med den beprövade tolkningen som utarbetats av SF-36 och SGRQ enligt min 

mening.  

Intervjumetoden som i detta fall innebar att svaren antecknades för hand och inte spelades in 

kan ha medfört att viktig information missats. Då sjukgymnasten fick läsa sin intervju och 

godkänna i efterhand bör risken ha minskats för felaktigheter. 

Frågeställningarna 

 
• Finns det något samband mellan gångsträcka, lungfunktion samt livskvalitet hos   

KOL- patienter? 

Vid analys av de tre KOL- patienterna var det svårt att se ett entydigt samband. KOL 

patienternas beskrivning av symtom belyste relativt väl de olika graderna av KOL 
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Gångsträckan överensstämde inte med graden av KOL/lungfunktion och livskvalitet. Alla tre 

kände begränsningar vid gång och i vardagslivet på grund av KOL och samtliga upplevde de 

andningsproblemen som besvärliga. Patient A som har mild KOL och kände av nedstämdhet, 

förväntades ha längst gångsträcka men hade det inte, möjligen beroende på övervikt. Patient B 

gick längst av alla trots att hon hade benprotes och måttlig KOL men upplevde sämst 

livskvalitet. Patient C med svår KOL gick kortast som förväntat men uppgav en relativt god 

livskvalitet framförallt utan depressiva inslag. Att depressivitet kan ha en viktig inverkan på 

livskvalitet styrks även i tidigare forskning som visat att också grad av dyspné och 

gångsträcka påverkar livskvaliteten (5). Det som tydligast skiljde de tre KOL- patienterna åt 

var just grad av depressivitet. Trots sin svåra sjukdom var patient C harmonisk och glad i sig 

själv och inte rädd för andnöd samt upplevde en relativt god livskvalitet utan större hinder i 

tillvaron.  Hur länge som testpersonen vetat om sin KOL skulle enligt min mening också 

kunnat påverka depressiviteten och livskvaliteten, beroende på hur de förlikat sig med sin 

sjukdom samt lärt sig hantera den. Det faktum att patient A men framförallt C fortfarande var 

rökare trots sina andningsbesvär gjorde att jag funderade över om de vid besvarande av 

enkäterna eventuellt ville förneka lite av sina besvär. Vikten av att medverka till rökstopp 

måste vara avgörande för dessa patienter att hejda sjukdomsförloppet. Detta kräver stort 

engagemang av sjukgymnaster och övrig sjukvårdspersonal för att hjälpa dem att sluta  

röka (9). 

 

• Kan gångtest användas av sjukgymnaster som en metod vid urval av KOL- patienter 

för lämplig sjukgymnastisk behandling? 

Det framkom i intervjun att gångtest kunde ge olika svar. Ett gångtest kunde användas för 

samma patient vid olika tillfällen för att följa upp behandling men det borde vara mer 

utslagsgivande än sex minuters gångtest för att se hur mycket KOL- patienten totalt klarade 

av. KOL- skolor beskrivs vända sig till patienter med måttlig och svår KOL, eftersom 

symtomen oftast inte tagits på allvar av patienten förrän andningsbesvären var långt gångna. 

Alla patienter var ordentligt utredda av läkaren för att komma ifråga för KOL- skolan och 

kunde inte enbart väljas ut med gångtest. Korta gångtest kunde säga för lite om en patients 

förmåga med måttlig KOL och säga mycket om en patient med svår KOL.  

Vid gångtest kunde det många gånger vara muskelsvaghet som hindrade patienten mer än 

andnöd eller en kombination av dessa (8). Som av patientmaterialet framgår påverkade också 

funktionsinskränkningar, fetma och hjärtbesvär vid gång. Gångsträckan för de tre olika 

testpersonerna skiljde totalt 70 meter mellan kortaste och längsta sträckan under sex minuters 
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gång. Gångtiden kunde alltså ha varit för kort för att ge utslagsgivande resultat som även 

framgick i intervjun och därför kanske ett sex minuters test inte visade sig säga så mycket om 

hälsan. Jag tror också att gångtest mest kan tjäna ett syfte vid jämförelse av samma person på 

lång sikt. 

 

• Hur kan den sjukgymnastiska kompetensen användas för att förbättra livskvaliteten 

hos personer med KOL? 

Sjukgymnaster kunde ge KOL- patienterna tillbaka självkänsla genom uppmuntran och att 

hjälpa dem ur negativa tankemönster. Tillsammans med information, andningstekniker och 

träning skulle patienterna våga anstränga sig igen och hantera andnöden och få bättre 

livskvalitet. Dessa fynd som den intervjuade sjukgymnasten såg fanns också stöd för i 

litteraturen (8).  KOL- patienterna var tacksamma att arbeta med och behövde mycket stöd av 

varandra. Sjukgymnasterna kunde ordinera fysisk träning som var effektivt för patienter med 

KOL och som visade sig påverka både fysiken och livskvaliteten (10). Sjukhusinläggningarna 

skulle minska enligt den intervjuade sjukgymnasten vilket också visat sig vid start av KOL 

skolor (8). Behov av större kunskap om hjärtats funktion skulle för sjukgymnasterna ge en 

trygghet vid bedömning av arbetsförmågan hos KOL- patienterna. Samtalsmetodik tillmätte 

den intervjuade sjukgymnasten också stor betydelse. Att hantera människors oro, depressivitet 

och i vissa fall dödsångest ställer stora krav på samtliga som arbetar med KOL- patienter och 

jag tror att det ofta kan glömmas bort vid behandlingen, där fokus oftast ställs på fysiska och 

inte på psykiska faktorer. KOL- patienternas egna åsikter om att de hade självförvållade 

problem på grund av rökningen och inte kunde förvänta sig vård kan också vara åsikter som 

finns bland vårdpersonalen och som jag tror skapar ett mindre engagemang för KOL- 

patienterna.  

 

Utifrån denna inledande pilotstudie anser jag att fortsatta studier kring livskvalitet hos KOL- 

patienter skulle kunna utföras på ett större urval med minst 100 män och kvinnor med 

diagnostiserad KOL och med en kontrollgrupp på personer utan andningsbesvär från samma 

geografiska område och åldersgrupp. Önskvärt med ett slumpvist urval med exklusion av 

personer med uttalade funktionshinder i rörelseapparaten. Patienterna skulle genomföra 

lungfunktionstest, längre gångtest i 12 minuter samt besvara samma livskvalitets enkäter och 

få en följdfråga att besvara; Vad är livskvalitet för dig? Detta tror jag sannolikt skulle ge en 

bättre och mer valid beskrivning av livskvalitet för KOL- patienter och som också kunde leda 

till bättre insatser för de redan drabbade. 
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Mera preventiva insatser för att hejda att människor börjar röka krävs fortsättningsvis liksom 

att hjälpa människor att sluta röka.  

  

Slutsatser 

Livskvalitet hos KOL- patienter sammanhänger med såväl fysiska som psykiska faktorer. En 

persons livs och känslomässiga inställning kan i denna studie ses som avgörande för den 

upplevda livskvaliteten där grad av depressivitet kan vara mer avgörande än grad av KOL. 

Rätt gångtest till rätt individ skulle kunna användas tillsammans med andra undersökningar 

för att erhålla goda bedömningar av arbetsförmåga. Sjukgymnaster besitter mångsidiga 

kunskaper och förväntas inte enbart arbeta med fysisk rehabilitering vid KOL utan också 

uppmuntra KOL- patienterna till att få tron tillbaka på den egen förmåga att hantera sin 

sjukdom, för att orka med sin fysiska rehabilitering. Sjukgymnasten har en viktigt roll i att 

återupprätta deras självkänsla, minska isoleringen och förbättra deras livskvalitet. 

 

 

Tack till: Personal vid OLIN- studies vid Stadsvikens Vårdcentral i Luleå samt personal och 

specialistläkare Lars- Gunnar Larsson och sjukgymnast Anna Nygren vid lungmottagningen  

på Sunderby Sjukhus. Ett stort tack vill jag ge till min handledare Staffan Andersson. 

Slutligen tack till er patienter som medverkade och gjorde detta möjligt. 
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                                                                                                                                         Bilaga 1 
 
Sammanställning Patient A, B, C 
 
Pat A: Kvinna 63 år. Röker. Överviktig. Lindrig KOL. 

Patienten tycker att hon mår ganska bra men har andningsbesvär som orsakar en del problem. 

Hon besväras flera dagar i veckan av hosta, slem, andfåddhet och pip i bröstet men har inga 

attacker med andningsbesvär och inte heller störd sömn. Patienten är genererad av sin hosta 

ute bland folk och tycker att anhöriga störs av hennes besvär. Hon blir rädd när hon inte får 

luft och saknar kontroll över sina andningsbesvär. Hon tycker att hon inte kan gå lika fort, 

behöver vila mer, även vid hushållsarbete.  Hon känner sig inte allas begränsad av att t ex 

dammsuga eller göra andra måttliga vardagsaktiviteter men är lite begränsad när det gäller att 

bära matkassar och gå mer än två km. Hon tycker sig vara mycket begränsad när det gäller att 

gå uppför flera trappor. Patienten har skurit ned på olika aktiviteter och uträttat mindre p.g.a. 

att hon känt sig nedstämd och ängslig.  Hon har måttligt med värk och måttligt med smärtor.  

Större delen av tiden känner hon sig trött och pendlar en del av tiden både upp och ned i att 

känna sig pigg och stark till att vara ledsen och nervös. Tillfällen finns dock en del av tiden 

till harmoni och glädje också. Hon tycker att hälsan och känsloläget stört möjligheterna till 

umgänge en del av tiden, känner sig inte lika frisk som andra och är osäker på om hälsan 

kommer att bli sämre 

 
 
Pat B: Kvinna 70 år. F d rökare. Benprotes. Medelsvår KOL. 

Patienten tycker att hon mår dåligt. Hon hostar slem och blir andfådd och nästan varje dag och 

har pip i bröstet ett par dagar i månaden. Hon har inga attacker av andningsbesvär och har en 

till två bra dagar i veckan. Patienten tycker att andningsbesvären orsakar henne mycket 

problem med störd nattsömn och uttröttning. Det går långsammare att klä på sig och sköta 

hygienen. Hon går långsammare, hälsan begränsar vid promenad några 100 meter, hon 

behöver ofta vila och hushållsarbetet tar lång tid. Hon känner sig mycket begränsad när hon 

bär matkassar, lyfter, går uppför en trappa, dammsuger och utför andra måttligt ansträngande 

aktiviteter i vardagen. Hon har skurit ned på tiden med vardagssysslor och uträttar mindre än 

vanligt i vardagen och har inte varit lika noggrann på grund av nedstämdhet och ängslan. Hon 

blir rädd när hon inte får luft och känner att hon saknar kontroll över andningsbesvären. 

Patienten tycker att andningsbesvären hindrar henne från att göra det mesta som hon vill göra. 
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Tidvis har hennes känslo- och hälsomässiga problem stört henne måttligt i det vanliga 

umgänget. Patienten har svår smärta och värk och känner sig aldrig full av energi. Hon är 

sällan pigg och harmonisk. Hon kan tidvis både känna sig trött och ledsen och tidvis även glad 

eller lycklig. Patienten tycker att hon blir lättare sjuk än andra och är osäker på om hälsan 

kommer att bli bättre. 

 

Pat C : Kvinna 69 år. Röker. Svår KOL. 

Patienten mår dåligt och är andfådd varje dag, har pip i bröstet flera dagar i veckan. Hostar 

slem ett par dagar i månaden. Hon har haft tre attacker av andningsbesvär/senaste tre 

månaderna, som varat mindre än ett dygn vardera.  Patienten anser att andningsbesvären är 

hennes största problem. Hon blir lätt andfådd av att t ex böja sig ned och blir lätt uttröttad. Det 

tar lång tid med de dagliga aktiviteterna   Hon känner sig lite begränsad vid dammsugning, 

gång i en trappa eller gång några 100 m. Hon känner sig mycket begränsad av att bära tunga 

kassar, böja sig ned, gå flera trappor eller gå två km. Tycker inte att det är några problem att 

klä sig eller sköta sin hygien. När hon inte får luft blir hon emellertid inte rädd men känner att 

hon inte har kontroll över besvären. Hon förväntar sig ingen förbättring av besvären och 

känner sig försvagad av dessa. Någon behandling hjälper inte. Patienten tycker dock att 

hennes andningsbesvär endast hindrar henne från att göra några få saker som hon vill göra. 

 Hon har inte störts av nedstämdhet eller ängslan. Tycker att hon kan umgås som vanligt i sitt 

umgänge och har inte störts av sina hälsa eller känsloläge i detta sammanhang och har ingen 

värk. Hon känner sig största delen av tiden lugn och harmonisk och glad och endast en liten 

del av tiden ledsen och trött. Stark eller energisk kan hon ibland känna sig. Patienten tycker 

att hon inte är lika frisk som andra bekanta och tror att hälsan kommer att bli sämre. 
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                                                                                                                                         Bilaga 2 
 
 
Hur kan den sjukgymnastiska kompetensen användas för att förbättra livskvaliteten hos KOL-
patienterna? 
Framförallt så vågar patienterna efter kontakt med sjukgymnasten använda sin fysiska 

förmåga på ett bättre sätt. De får en tro på sig själva. Patienterna uppskattar mycket att få 

instruktioner om hur dom i svåra situationer ska andas och slemmobilisera för att på detta sätt 

kunna kontrollera sin dyspne´. De lär sig också hur det ska hålla lungan i så bra skick som 

möjligt också på sikt. Som sjukgymnast är det viktigt att uppmuntra dem till att orka göra så 

mycket som möjligt själva för att hålla igång muskulaturen istället för att andra/anhöriga ska 

göra saker åt dem. Som sjukgymnast kan man göra en ganska realistisk bedömning av 

patienternas förmåga och planera träning därefter. Om patienterna med måttlig KOL skulle får 

hjälp i ett snart skede med information, andningsträning och gymnastik  skulle förmodligen 

sjukhusinläggningarna kunna minskas, men idag finns inte dom resurserna.  

 

Saknar sjukgymnasterna någon kompetens för att kunna hjälpa KOL-patienterna att få en 

bättre livskvalitet? 

Det skulle vara värdefullt att veta mera om hjärtat och dess begränsningar eftersom de flesta 

patienter med KOL har hjärtbesvär och det kan vara svårt att veta hur mycket man vågar 

belasta dem vid träning. Samtalsmetodik är viktig och kommunikationen kan ibland kännas 

enkelriktad. Genom mer kunskap om samtalsmetodik skulle sjukgymnasten med relativt enkla 

metoder som kognitiv beteendeterapi hjälpa patienten vidare och ur negativa tankemönster till 

ett positivare attityd om sig själv. 

 

Vad tror du att KOL- patienten förväntar sig att sjukgymnasten ska hjälpa dem med? 

Patienterna har låga förväntningar och är förvånade och glada att någon äntligen bryr sig om 

dem. Många patienter upplever att de har en låg status hos läkarna. De har en sjukdom som 

till största delen är självförvållad genom rökning och eftersom mediciner inte hjälper dem så 

mycket så finns litet intresse från läkarnas sida. KOL patienterna känner sig ensamma och 

isolerade, många får uppfattningen att loppet är kört för dem och de har stort behov av att 

träffa andra i samma situation. 
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Hur ser KOL- patienterna  på sin livskvalitet? 

Det beror mycket till hur stor del av sin funktion som de har förlorat. En del kan hålla igång 

riktigt bra medan andra inte kommer sig hemifrån och knappt kan röra sig. Många kan vara 

bittra för att de inte får syrgas vilket först ordineras när saturationen är under 90 % i vila. En 

del som behöver syrgas kanske inte vill använda den för att det uppleva opraktiskt och hellre 

avstår. 

 

Hur ser urvalskriterierna ut för att få delta i en KOL-grupp? 

Det fordras en remiss från lungläkaren. Det är slumpmässigt urval oftast och kan komma 

informellt på rekommendationer men alla som deltar i gruppen är utredda innan och har 

medelsvår till svår KOL. Det är effektivt att behandla dem i grupp men framförallt får de stort 

stöd av varandra och råd och orkar träna bättre tillsammans. Samvaron är så viktig för dem att 

även de allra sjukaste kan önska att få vara med även om de inte kan uträtta så mycket. 

 

Kan gångtest användas av SG som ett lämpligt urvalstest för KOL-patienter ? 

Gångtest sex minuter är svårt att utläsa i vissa fall för dem som orkar gå hela tiden. För dem 

som inte orkar gå hela tiden säger det mycket, men i gruppen medelsvår KOL kan många gå 

hela testet. Man kan se på saturationen om den sjunker mycket och få en viss vägledning. Ett 

gångtest där patienten får gå på gångmatta så länge dom orkar ger mera upplysning om deras 

fysiska förmåga. Detta test är bra att ha som jämförelse på hur de har förändrat sin förmåga 

över tid också vid upprepade test under en längre behandlingsperiod. 

Borg skattning av andningen är bra vid regelbunden användning på samma patient för då lär 

sig patienten känna sina olika ansträngningsnivåer och den blir mera relevant bedömningen. 

Enstaka användning av Borg skattning blir mer osäker. 

 

 

 


