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SAMMANFATTNING 

 

BAKGRUND: Personer med cystisk fibros (CF) har bland annat på grund av tjockt slem i 

lungorna försämrad lungfunktion och lungkapacitet. Den nedsatta hälsan leder i många fall till 

en nedsatt livskvalitet.  

SYFTE: Syftet med den här litteraturstudien var att ta reda på hur fysisk aktivitet påverkar 

lungfunktionen och livskvaliteten hos patienter med cystisk fibros. 

METOD: Sökningar i databaserna Pubmed, Cochrane och Cinahl utfördes för att hitta 

relevanta artiklar som tog upp sambandet mellan lungfunktion, fysisk aktivitet och livskvalitet. 

RESULTAT: Med regelbunden träning kan de olika måtten på lungfunktion och kapacitet 

förbättras. Vissa träningsformer ger bättre resultat på lungkapacitet, och vissa visar större 

resultat på FEV1. Deltagarna skattade även högre på enkäter om livskvalitet efter avslutat 

intervention. 

SLUTSATS: Fysisk aktivitet är positivt för patienter med cystisk fibros och bör 

rekommenderas för alla. Även om det i sällsynta fall sker en initial försämring kan det vända 

och bli positivt sedan. Ett roterande schema med olika typer av fysisk aktivitet kan ge 

patienterna en generell förbättring av sin lungfunktion. En ökad lungfunktion kan även leda till 

en ökad livskvalitet. 

 

Nyckelord: Cystisk fibros, fysisk aktivitet, lungfunktion, lungkapacitet, spirometri, 

livskvalitet 
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ABSTRACT  

 

BACKGROUND: People diagnosed with cystic fibrosis (CF) have a lower lung function and 

capacity partially due to thick mucus. The declining health can also lead to a lower quality of 

life. 

AIM: The aim with this review was to find out how physical activity affects the lung function 

and quality of life in patients with cystic fibrosis. 

METHODS: Searches in the databases Pubmed, Cochrane and Cinahl were executed to find 

relevant articles that brought up the connection between lung function, physical activity and 

quality of life.  

RESULTS: With regular exercise the different variables measuring lung function and capacity 

can improve. Some forms of physical activity gave better results on lung capacity, while some 

showed bigger results on FEV1. The participants scored higher on questionnaires about quality 

of life after completed intervention.  

CONCLUSIONS: Physical activity is positive for all patients with cystic fibrosis and should 

be recommended for everyone. Even when there are rare cases that show an initial decrease in 

health in the beginning, the positive effects will come later. A rotating schedule of different 

types of exercise could give the patients an over all improvement of their lung function. An 

increase in lung function could also lead to an increased quality of life.  

 

Keywords: Cystic fibrosis,  physical activity, lung function, lung capacity, spirometry, quality 

of life 
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BAKGRUND 

 

Cystisk fibros 

Cystisk fibros (CF), en av de vanligaste svåra ärftliga sjukdomarna i den kaukasiska 

populationen. För tillfället finns det över 1700 kända mutationer som kan orsaka cystisk 

fibros. I Sverige föds det ungefär 10-25 barn varje år med cystisk fibros, där hälften får sin 

diagnos under sitt första levnadsår och 95% innan de fyller 18. För att diagnostisera 

sjukdomen gör man ett så kallat svett-test. I svettkörtlarnas utförsgångar är reabsorptionen av 

klorid väldigt nedsatt, vilket gör att personer med cystisk fibros har en onormalt förhöjd 

salthalt. Diagnosen bekräftas sedan med ett blodprov där man genomför genetisk 

undersökning. För 15-20 år sedan var cystisk fibros ett okänt begrepp på avdelningar för 

vuxna med lungsjukdomar, eftersom livslängden var så kort. Idag har överlevnaden förbättrats 

väsentligt. I Sverige lever ca 95% av patienterna längre än 25 år, tack vare modern 

andningsgymnastik, ökad vård kring nutritionsproblem och förbättrad behandling av 

infektioner i lungorna. Efter forskning har man upptäckt att mutationen för CF-genen finns på 

kromosom 7 och att bildningen av ett protein som heter CFTR, vilket står för cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator, är störd i varierande grad hos de drabbade personerna 

(Griph, 2013).  

 

Mutationerna påverkar bland annat patientens kloridkanaler som finns inuti alla celler. 

Kanalerna hjälper till att transportera viktiga ämnen genom cellmembranet. Ju mindre CFTR 

som bildas, desto större påverkan blir det på klorid- och vätsketransport över membran i 

kroppens organ. När kloridkanalen inte fungerar som den ska bidrar det till segare slem och 

sekret, vilket i sin tur leder till stopp i kroppens kanaler, till exempel utförsgångarna i 

bukspottskörteln som utsöndrar pankreassaft och natriumbikarbonat. Att dessa vätskor inte kan 

flöda som de ska orsakar problem i mage och tarm. Natriumbikarbonat finns för att späda ut 

det sura innehållet från magsäcken, finns det inte där blir pH-värdet för surt och gör att de 

pankreasenzymer som nått tolvfingertarmen inte kan verka och medverka i matsmältningen 

(Griph, 2013). Förutom i bukspottkörteln kan detta även orsaka problem i bland annat lungor, 

lever och mag-tarmsystemet (Lindblad, 2017).  
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I lungorna hos en CF-patient påverkas luftvägarnas slemhinna och det slem som bildas där. 

Det sega slemmet kan bilda slempluggar som sedan har en tendens att fastna och sitta kvar i 

luftvägen, vilket ökar förutsättningarna för bakterietillväxt och inflammation. Till exempel 

finns det stammar av bakterien Pseudomonas aeruginosa som lättare fastnar på epitelcellerna i 

luftvägen hos en patient med cystisk fibros. Pseudomonas aeruginosa är en mycket 

motståndskraftig bakterie som kan stå emot desinfektionsmedel och vissa typer av antibiotika 

(Socialstyrelsen, 2006).  

 

Symtom på CF kan visa sig redan i nyföddhetsperioden, framförallt symtom från lungorna. 

Symtom från den minskade effekten av bukspottkörteln visar sig först i småbarnsåldern när 

patienten inte går upp i vikt som den borde, har gråaktiga diarréer eller kolikliknande smärta 

efter måltider (Griph, 2013). Sjukdomen är snabbt fortskridande och patienten blir gradvis 

sämre. Cystisk fibros är en sjukdom som kräver mycket, både av den som är sjuk och av 

omgivningen. Det är därför viktigt med medicinskt, socialt och psykologiskt stöd 

(Socialstyrelsen, 2016).  

 

Hälsoeffekter och livskvalitet 

Sömnen påverkas ofta mycket negativt hos patienter med CF på grund av bland annat 

andningssvårigheter, redan från tidig ålder. Detta orsakar också svårigheter med 

återhämtningen, som annars är en effekt av god sömn (Vandeleur et al., 2016). Sömnbrist 

sänker smärttröskeln, ger nedsatt immunförsvar, försämrad sårläkning och ökad känslighet för 

infektioner. Sömnstörningar leder även till sämre minne och förmåga till inlärning, ökad 

nedstämdhet och depression (Söderström et al., 2012). Den omvårdnadsteori som tillämpas i 

detta arbete belyser vikten av att hålla en god kroppsställning. Att ha en bekväm 

kroppshållning stående, sittande, liggande och gående är mycket viktigt för dessa patienter för 

att underlätta andningen. Även Hendersons kriterium om fungerande uttömning är relevant hos 

patienter med cystisk fibros som är beroende av att kunna hosta för att mobilisera och 

evakuera slem (Kirkevold, 2000).  

 

Personer med kronisk sjukdom löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa. Bland annat 

depression, ångest och tankar på suicid (Garcia et al., 2017). Hos vuxna patienter med 

försämrad sjukdom ökar risken för psykisk ohälsa ytterligare, och därmed även risken för 
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nedsatt livskvalitet (Backström- Eriksson et al., 2016). Livskvalitet styrs av många 

komponenter och är helt individuell. Hälsa och sysselsättning är två av punkterna som ofta 

nämns i samband med livskvalitet, vilket blir relevant för en person som lider av kronisk 

sjukdom och på grund av den även kan ha svårigheter att fullfölja skola och arbete (Eriksson, 

2015). 

 

Vård och behandling 

I Sverige tilldelas de flesta patienter med cystisk fibros ett multidiciplinärt team, där olika 

professioner samarbetar, vid ett “CF-centrum” som är en avdelning specialiserad på cystisk 

fibros och finns på större sjukhus. Exempel på professioner som kan ingå i ett sådant team är 

läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och dietist. Behandlingen riktar främst in sig på att 

förhindra tilltagande lungfunktionsnedsättning och baseras mycket på egenbehandling. 

Patienter och anhöriga utbildas därför kontinuerligt för att göra vården så effektiv som möjligt 

(Griph, 2013). För att alla patienter i Europa ska ha tillgång till lika vård finns det 

vårdriktlinjer som ska följas. Där definieras vilka professioner som bör inkluderas i ett 

multidiciplinärt team, vilka ansvar de olika professionerna har, rutiner vid vård av 

CF-patienter, samt en lista på vanliga frågor och svar (Karem et al., 2005).  

 

Patienter med cystisk fibros drabbas ofta av svåra och återkommande infektioner som kräver 

mycket arbete i form av andningsgymnastik och långa behandlingar med antibiotika 

(Socialstyrelsen, 2016). Andningsgymnastiken består av inhalation av slemlösande och 

bronkvidgande läkemedel två gånger om dagen, följt av slemmobiliserande gymnastik för att 

evakuera slem från lungorna. Behandlingen är tidskrävande och tar mellan en till två timmar 

per tillfälle. Även nutritionsproblem är vanligt vid cystisk fibros, och de flesta patienterna 

behandlas med pankreasenzym i tablettform inför varje måltid (Griph, 2013). Om patienten 

har stora nutritionsproblem kan det bli aktuellt att genom ett kirurgiskt ingrepp lägga in en 

gastrostomi, vilket är slang som opereras in direkt i magsäcken via vilken man kan ge 

sondmat. Även näringsdrycker är ett viktigt tillägg i dieten hos patienter med cystisk fibros 

(Gilljam, 2016). Det bästa alternativet för att utöka livslängden är i slutändan en dubbel 

lungtransplantation (Lindblad, 2017).  
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Spirometri 

För att mäta en patients lungfunktion och få tydliga mått på hur väl lungornas olika funktioner 

fungerar är det vanligaste mätinstrumentet att utföra en spirometri. En spirometer använder sig 

av ett munstycke som patienten andas in i för att mäta hur mycket luft som passerar lungorna, 

vilken kraft in- och utandning har och hur snabbt luften rör sig. Mätningen är beroende av att 

patienten följer tydliga instruktioner, för att uppnå korrekta resultat är det därför viktigt att 

spirometri-mätningen sker under uppsikt av utbildad sjukvårdspersonal som guidar patienten 

under hela förloppet (Koefoed, 2015). 

 

De två vanligaste måtten man mäter med hjälp av spirometri är Forced expiratory volume in 

one second (FEV1), vilket mäter hur mycket luft patienten kan andas ut under en sekund, och 

Forced vital capacity (FVC), vilket innebär totala vitala lungkapaciteten vid en maximal 

utandning (Koefoed, 2015). Andra mått som en spirometri mäter är VO2Peak, MEP, MIP och 

PWC. VO2Peak berättar hur högt syreupptaget hos patienten är när det når sin topp. Detta 

testas genom att personen i fråga utför intensivt test där patienten arbetar så intensivt som 

kroppen tolererar, och sedan mäts syreupptaget. Detta berättar toppen av syreupptag under just 

det testet, men talar inte nödvändigtvis om hur högt syreupptaget hade blivit vid ett annat 

tillfälle (Whipp, 2010). MEP står för maximal expiratory pressure och mäter den maximala 

kraften vid utandning. MIP står för maximal inspiratory pressure visar maximala kraften vid 

inandning (Obando et al., 2012). PWC, eller physical working capacity, utvärderar personens 

förmåga att utföra fysiskt arbete. Detta kan mätas på olika sätt, till exempel genom att låta 

personen gå på ett gåband i en viss hastighet under en viss tid. Resultatet baserar man sedan på 

vid vilken tidpunkt personen kom upp i en puls på över 150 hjärtslag per minut (McArdle et 

al., 1972). 

 

Fysisk aktivitet för personer med cystisk fibros 
Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. Vardagsaktiviteter, lek, 

friluftsliv och fysisk träning är några exempel på fysisk aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 

2017). Nedsatt lungfunktion, ökad slemproduktion och kronisk hosta (Proesmans, 2016) är 

inte optimala förutsättningar för fysisk ansträngning. Samtidigt är människokroppen beroende 

av en balans mellan aktivitet och vila för att upprätthålla fullgoda funktioner i de inre organen 
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(Allison, 2007). Fysisk aktivitet är rekommenderad bland annat till patientgrupper med 

diabetes (Jenkins & Jenks, 2017), cancer (Adamsen et al., 2017) och patienter som är under 

pågående dialysbehandling (Rhee et al., 2017). Även personer med cystisk fibros 

rekommenderas att vara fysisk aktiva för att underlätta slemmobiliseringen (Socialstyrelsen, 

2016). 

 

Teoretisk referensram 
Enligt Virginia Hendersons behovsteori finns det 14 områden inom omvårdnad som 

tillsammans innehåller det hon ansåg var grundläggande för att uppnå hälsa (i Thorsén, 1997). 

Många av hennes kriterier är sådant som den friska människan tar för givet, till exempel att 

kunna andas, kunna inta lämplig kroppsställning när han/hon går, ordentlig vila och sömn, ha 

fungerande uttömning, hålla normal kroppstemperatur och att kunna utföra arbete. Målet med 

Hendersons teori är också att hjälpa patienten att upptäcka och tillfredställa sin egen 

utveckling och hälsa. Målet är att patienten ska kunna ta hand om sig själv, och där är 

sjuksköterskan ansvarig för att patienten uppfyller dessa mål innan personen i fråga lämnar 

vården (Kirkevold, 2000). En viktig del av vården, och möjligheten att uppfylla 

omvårdnadskriterierna, är patientens rätt till information och självbestämmande. 

Sjuksköterskan ska finnas där som ett stöd för patienten och ge tillräckligt mycket information 

för att patienten sedan ska ha möjlighet att ta ett välinformerat beslut som sin vård. För 

sjuksköterskan är målet med omvårdnaden att främja hälsa, förebygga ohälsa och att lindra 

lidande och medverka för att ge ett fridfullt och värdigt avslut av livet när den stunden 

kommer (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Problemformulering 

För personer som har cystisk fibros, och för deras närstående, är det viktigt att förstå hur fysisk 

aktivitet påverkar lungfunktionen och vilka effekter det kan ha på livskvaliteten. Med en kropp 

som kräver konstant underhåll i form av daglig medicinering och fysioterapi i form av 

andningsgymnastik för att fungera är det viktigt för patienten, närstående och 

sjukvårdspersonal att förstå hur fysisk aktivitet påverkar patientens hälsa, och vilka effekter 

den kan ha på symtom, både positiva och negativa. Hypotesen är om fysisk aktivitet inte 

förvärrar symptomen av cystisk fibros skulle den kunna hjälpa till att förbättra patienternas 

andning och syresättning, och därmed även deras livskvalitet. 
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Syfte 

Syftet är att ta reda på hur fysisk aktivitet påverkar lungfunktionen och livskvaliteten hos 

personer som har cystisk fibros. 

 

Frågeställning 

Hur påverkar fysisk aktivitet lungfunktionen hos personer med cystisk fibros? 

Hur påverkar fysisk aktivitet livskvaliteten hos personer med cystisk fibros? 

 

METOD 

 

Design 

För att besvara syftet utfördes en litteraturstudie för att sammanställa och beskriva det aktuella 

kunskapsläget (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Sökstrategi 

Sökningen av studier utfördes i databaser med vetenskapliga artiklar, PubMed, Cochrane och 

CINAHL, med följande sökord: cystic fibrosis,  physical activity och quality of life. 

Sökningen genomfördes mellan september 2017 och januari 2018. Inklusionskriterier var att 

artiklarna måste innehålla en tydlig resultatdel, introduktion, vara på engelska och redovisa 

valda sökord. Studierna som inkluderades har publikationsår 2002 eller senare, är 

originalartiklar och alla undersökningsgrupper består av patienter med cystisk fibros. Både 

barn och vuxna fick ingå i studierna. Exklusionskriterier var artiklar publicerade tidigare än 

2002 och där fysisk aktivitet undersöks på andra patientgrupper än de med cystisk fibros. 

Även reviewartiklar och artiklar publicerade på andra språk än engelska uteslöts. 

 

För att säkerställa att endast relevanta sökresultat visades användes begränsningar i 

databaserna. I samtliga databaser användes publikationsdatum efter 2002 som begränsning, 

och i PubMed lades även publiceringsspråk och artikeltyp till för att rikta sökningen mot 

relevanta resultat. Under första sökningen i PubMed var utfallet 67 studier. Efter överblick av 

samtliga titlar identifierades 32 intressanta abstract, och efter genomgång av dessa valdes 8 

studier ut. I andra sökningen i PubMed blev utfallet 34 artiklar, varav 16 abstracts granskades 
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och 6 studier valdes ut. I sökningen i CINAHL var utfallet 51 artiklar, varav två valdes ut 

efter granskning av 18 abstracts. Artiklarna valdes ut efter en snabb analys baserat på hur 

relevant titel och abstract verkade vara i förhållande till syftet. De artiklar som exkluderades 

efter granskning av abstract blev bortsorterade då de inte uppfyllde samtliga 

inklusionskriterier. Sökningen i Cochrane resulterade i 5 artiklar. Efter en snabb överblick av 

samtliga abstracts valdes ingen artikel ut eftersom alla hittade artiklar var reviewartiklar. 

Totalt valdes 16 artiklar ut efter litteratursökningen (se Tabell 1. Litteratursökning).  

 

Tabell 1. Litteratursökning 

 

Databaser Sökord Begränsning i 

databas 

Utfall Lästa 

abstract 

Utvalda 

PubMed Cystic 

fibrosis, 

AND 

physical 

activity  

Publication dates 

2002 or later, 

Article type: 

Observational 

study and 

Randomized 

controlled trial, 

Language: 

English 

 

67 32 8 

PubMed 

 

Cystic 

fibrosis, 

AND 

physical 

activity 

AND 

Publication dates 

2002 or later, 

Article type: 

Observational 

study and 

Randomized 

controlled trial, 

34 16 6 
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quality of 

life 

Language: 

English 

Cochrane Cystic 

fibrosis 

AND 

physical 

activity 

Publication dates 

15 years 

5 5 0 

CINAHL Cystic 

fibrosis 

AND 

physical 

activity 

Publication dates 

15 years 

51 18 2 

 

 

Bearbetning och analys 

De inkluderade studierna bygger på kvantitativa mått. För att förstå innehållet ordentligt har 

artiklarna lästs flera gånger. Artiklarna har sedan analyserats och granskats kritiskt genom att 

kvalitetsbedömas med hjälp av Forsbergs och Wengströms (2008) utformade 

granskningsmallar (se bilaga 1-2). Efter granskning blev artiklarna aktivt poängsatta av 

författaren, vilket redovisas i Bilaga 3. Varje fråga i granskningsmallen representerade ett 

poäng. Den totala poängsumman för varje artikel räknades sedan om till procent där ett 

resultat på 60% och under räknades som låg kvalitet, 61-80% som medelkvalitet och över 

81% som hög kvalitet. Gränsen för att en artikel inkluderas sattes på 80%, alltså endast 

artiklar som uppnått hög kvalitet. Av de 16 artiklar som valts ut efter litteratursökningen 

uppfyllde 15 artiklar kraven efter kvalitetsgranskningen och inkluderades i arbetet. Resultaten 

som presenteras i den här litteraturöversikten är de undersökta patienternas mått på 

lungfunktion efter mätning med spirometri, samt patienternas självskattning av livskvalitet.  
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RESULTAT 

 

Efter granskning av de olika artiklarnas resultat identifieras ett positivt samband mellan fysisk 

aktivitet och förbättrad lungfunktion och livskvalitet. Av granskade patienter uppvisades bland 

annat ökad lungvolym (Gruber et al., 2014), avstannad försämring av lungfunktionen 

(Paranjape et al., 2012), ökad förmåga att tömma lungorna på koldioxid (Kriemler et al., 2013) 

och ökad förmåga att utföra fysiskt arbete (Orenstein et al., 2017). I samband med den 

förbättrade lungfunktionen uppgav även deltagarna att deras livskvalitet ökade (Hebestreit et 

al., 2010). 

 

Storleken på studiernas interventions-, kontroll- och observationsgrupper varierar stort mellan 

de olika studierna. Allt från små grupper med endast 10 deltagare (Cox et al., 2013), till större 

deltagarantal på 111 deltagare (Santana et al., 2012) återfinns bland de inkluderade studierna. 

Trots detta inkluderades även de mindre studierna på grund av hög kvalitet vid 

kvalitetsgranskningen. Författarna till de inkluderade studierna lät sina testgrupper genomföra 

flera olika typer av fysisk aktivitet, bland annat intervallträning (Gruber et al., 2014), 

motståndsträning (Selvadurai et al., 2002) och styrketräning på gym (Kriemler et al., 2013). 

Aerobisk träning var den träningsmetod som återfanns i flest artiklar och visade tydligt 

positiva resultat på deltagarnas lungfunktion och hälsa (Klijn et al., 2004; Orenstein et al., 

2004; Santana et al., 2012; Selvadurai et al., 2002; Tucker et al., 2017). För att ha möjlighet att 

mäta deltagarnas effekt av träningen användes spirometri som utredningsmetod i samtliga 

studier innan, under och efter träningsinterventionerna. Måtten som använts i studiernas 

resultat är FEV1 (forced expiratory volume 1 sec), FVC (forced vital capacity), VO2Peak, 

PWC (physical work capacity), samt MIP (maximal inspiratory pressure) och MEP (maximal 

expiratory pressure). Även patienternas självskattning av livskvalitet återfinns i vissa artiklar 

som ett utfallsmått (se tabell 2. Utfallsmått). Utifrån de använda måtten i artiklarna uppkom de 

fyra underrubrikerna: Lungkapacitet och syreupptag, FEV1 och FVC, MIP och MEP, samt 

Livskvalitet. 
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Tabell 2. Utfallsmått 

Utfallsmått Författare Resultat 

VO2Peak ● Hebestreit et al., 2010 

● Hebestreit et al., 2014 

● Klijn et al., 2004 

● Orenstein et al., 2004 

● Santana et al., 2012 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

SPO2 ● Cox et al., 2013 ↑ 

Tidalvolym och 

andningsfrekvens 

● Bongers et al., 2014 - 

FEV1 ● Franco et al., 2014 

● Kriemler et al., 2013 

● Paranjape et al., 2012 

● Selvadurai et al., 2002 

● Tucker et al., 2017 

- 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

FVC ● Franco et al., 2014 

● Hebestreit et al., 2010 

● Hebestreit et al., 2014 

● Moorcroft et al., 2004 

● Tucker et al., 2017 

- 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

PWC ● Hebestreit et al., 2010 

● Hebestreit et al., 2014 

● Orenstein et al., 2004 

↑ 

↑ 

↑ 

Lungvolym och syreupptag ● Gruber et al., 2014 ↑ 

MEP och MIP ● Dassios et al., 2013 

● Franco et al., 2014 

● Tucker et al., 2017 

↑ 

↑ 

↑ 

Livskvalitet ● Cox et al., 2013 

● Dassios et al., 2013 

↑ 

↑ 
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● Franco et al., 2014 

● Hebestreit et al., 2010 

● Klijn et al., 2004 

● Paranjape et al., 2012 

● Santana et al., 2012 

● Selvadurai et al., 2002 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

 

 

Lungkapacitet och syreupptag 

Efter granskning av artiklarna visade det sig att resultaten varierar mellan de olika 

testgrupperna, men att de flesta sett en förbättring av något av måtten som visar patienternas 

lungfunktion. Cox et al. (2013) såg klar förbättring på lungfunktionen hos sina patienter som 

utförde mer än 30 minuters träning dagligen både vid början av studien och efter 12 månader. 

Gruber et al. (2014) hade två grupper där alla deltagare hade cystisk fibros och ett FEV1-mått 

på under 40. Ena gruppen tränade högintensiv intervallträning och den andra gruppen tränade 

måttligt enligt deras vanliga rutin. Studien visade att båda grupperna ökade sitt syreupptag och 

lungvolym. Alla deltagarna i Santanas et al. studie (2012) ökade sina V02Peak-mått, vilket 

innebär högsta mängden syre kroppen kan ta upp, efter att ha fullföljt 24 träningstillfällen av 

aerobisk träning. Moorcraft et al. (2004) observerade positiva förändringar på FVC hos 

patienterna i interventionsgruppen. De hade även lägre hjärtfrekvens och reducerade 

mjölksyranivåer. Bongers et at. (2014) jämförde hur andningsmönster, tidalvolym och 

andningsfrekvens påverkades under träning jämfört med en kontrollgrupp av friska deltagare. 

Resultatet visade att det inte var någon stor skillnad mellan grupperna, utan att även deltagarna 

med cystisk fibros klarade av att anpassa sig efter träningen, även om andningsfrekvensen var 

något högre än kontrollgruppens. Patienterna som deltog i Klijn et al. (2004) studie fullföljde 

12 veckors aerobisk träning och fick ett marginellt förhöjt V02Peak-mått, men det var så en 

pass liten höjning att författarna inte anser att det var signifikant. Orenstein et al. (2004) delade 

upp deltagarna i två grupper, där den ena tränade aerobisk träning och den andra styrketräning 

för överkroppen. Båda grupperna visade en initial försämring av lungfunktionen, men sedan en 

ökning av VO2Peak éfter sex månader av träning. Efter avslutad studie höll resultaten av 

höjningen i sig längre hos deltagarna i aerobics-gruppen. 
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FEV1 och FVC 

FEV1 står för forced expiratory volume (time) och mäter hur mycket luft patienten kan andas 

ut under en minut. FVC står för forced vital capacity och mäter mängden luft patienten kan 

andas ut vid maximal utandning. Enligt Kriemler et al. (2013) ökade FEV1 måtten på 

patienterna efter att ha utfört fysisk aktivitet två till tre gånger i veckan. Ökningen var mellan 

8-10% och fanns kvar även under kontrollerna 3, 6, 12 och 24 månader efter. 18 månader efter 

att patienterna hade slutat med träningen var FEV1-måtten sänkta. Selvadurai et al. (2002) 

jämförde effekten av aerobics och motståndsträning under sjukhusvistelse och såg tydliga 

förbättringar på båda patientgrupperna. Gruppen som tränade aerobics ökade sina FEV1-mått 

med 6,54%, och gruppen med motståndsträning höjde FEV1 med 10,09%. 

Interventionsgruppen för Hebestreit et al. (2010, 2014) fullföljde tre timmar fysisk aktivitet 

under minst sex månader. Jämfört med kontrollgruppen som skulle fortsätta med sin vanliga 

träningsnivå uppvisade interventionsgruppen positiva resultat i syreupptag och FVC-mått på 

mätningarna både 18 och 24 månader efter träningens början. Kontrollgruppen som tränade 

styrketräning fick liknande resultat på sin lungfunktion. Båda träningsformerna stärkte 

överkroppen och gjorde att deltagarnas PWC ökade, vilket står för physical work capacity. 

Även Orenstein et al. (2004) såg tydlig förbättring av PWC hos sina deltagare, framförallt i 

gruppen som tränade styrketräning. Tucker et al. (2017) såg tydligt att även ett intensivt 

träningstillfälle ökade deras deltagares FEV1 och FVC jämfört med deras värden innan 

träningspasset. Paranjape et al. (2012) kom fram till att ökad uthållighet leder till ökning, eller 

nedstannad försämring, av lungfunktionen. Framförallt FEV1. Under deras två månader långa 

undersökning hann resultaten inte bli omfattande, men de gick att notera. Franco et al. (2014) 

kunde inte se någon signifikant ökning av FVC och FEV1 hos någon av sina testgrupper som 

under fyra månader utfört pilatesträning.  

 

MEP och MIP 

Efter intervention med pilates såg Franco et al. (2014) en tydlig höjning av MIP och 

MEP-värden, vilket står för maximum inspiratory pressure och maximum expiratory pressure. 

I kontrollgrupperna fanns det skillnad mellan könen, då pojkarna uppvisade höjning av MIP 

medan flickorna hade höjda värden på både MIP och MEP. Dassios et al. (2013) 

interventionsgrupp presenterade tydligt höjda MIP och MEP-värden jämfört med 

15 



 

kontrollgruppen som inte tränade. Antalet timmar av fysisk aktivitet varje vecka visade ingen 

signifikant relation till höjningen, utan träning över huvud taget gav den positiva effekten.  

 

Livskvalitet 

Deltagarna i studien som genomfördes av Hebestreit et al. (2010) fick fylla i enkäter om hur de 

uppfattade sin livskvalitet innan och efter fullföljd intervention. Efter den ökade fysiska 

aktiviteten skattade deltagarna högre siffror för att beskriva sin livskvalitet. Detta fick 

författarna att dra slutsatsen att en förbättrad lungfunktion leder till en ökad livskvalitet. Även 

Cox et al. (2013) upplevde att deltagarna ökade sin livskvalitet genom att träna hemma under 

de åtta veckor som studien pågick. Deltagarna i Dassios et al. (2013) interventionsgrupp var 

eniga om att ett liv med regelbunden fysisk aktivitet var en viktig del av ökad livskvalitet. 

Franco et al. (2014) noterade i sin studie att även patienter med mycket låg lungfunktion kunde 

öka sin fysiska kondition, vilket i sin tur ökade deras livskvalitet och överlevnad. Efter 

fullföljd träningsperiod följde Klijn et al. (2004) upp sina deltagare och noterade att de hade 

fortsatt ökad livskvalitet även efter avslutad intervention. Enligt den studie som utfördes av 

Santana et al. (2012) ökade interventionsgruppen som genomförde aerobisk träning sin 

livskvalitet markant jämfört med kontrollgruppen som utförde motståndsträning. Även 

Selvadurai et al. (2002) noterade att aerobisk träning ökade deltagarnas livskvalitet mer än hos 

gruppen med motståndsträning som intervention. Paranjape et al. (2012) såg ökad livskvalitet 

hos deltagarna i studien, men anser att det behövs ytterligare forskning för att fastställa att 

fysisk aktivitet bidrog till ökningen. 

 

DISKUSSION  

 

Efter granskning av studierna framkommer det att fysisk aktivitet är positivt för majoriteten av 

patienter med cystisk fibros. Ett fåtal upplever en initial försämring, men även de blir sedan 

gradvis bättre i takt med att kroppen byggs upp av träningen (Orenstein et al., 2004).  Med 

regelbunden träning kan de olika måtten på lungfunktion och kapacitet förbättras. Vissa 

träningsformer ger bättre resultat på lungkapacitet, och vissa visar större resultat på FEV1. 

Även deltagarnas livskvalitet ökar i samband med ökad fysisk aktivitet (Dassios et al., 2013). 
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Resultatdiskussion 

Under min litteraturstudie visade det sig att de olika måtten för att mäta en persons 

lungkapacitet och funktion varierar mellan de olika studierna, där vissa mätte lungvolym, vissa 

tittade på ut-och inandning, men det resultaten har gemensamt är att oftast minst ett mått har 

påverkats positivt. Resultaten kan hålla i sig så långt som månader efter avslutad träning vilket 

kan vara positivt vid en extra kraftig infektion, som ju ingår som en extra påfrestning i 

vardagen för någon med cystisk fibros, eller annan framtida försämring av hälsan. Att utföra 

måttlig fysisk aktivitet några timmar i veckan kan vara en värdefull investering för kommande 

dagar och framtida fortskridning av sjukdomen. 

 

I flera av de studier jag undersökt tittade de på effekten av aerobisk träning, där resultaten var 

goda (Klijn et al., 2004; Orenstein et al., 2004; Santana et al., 2012; Selvadurai et al., 2002; 

Tucker et al., 2017). Deltagarnas VO2Peak-mått ökade och deras FEV1-mått ökade med hela 

6,54% efter fullföljd intervention. Även styrketräning användes som intervention där man såg 

ökad PWC hos deltagarna, vilket innebär att personerna efter utförd träning hade större 

kapacitet att utföra fysiskt arbete (Kriemler et al., 2013). 

 

I två av de studerade studierna började författarna att se förändringar på patienternas 

lungfunktion, men hade för kort period av intervention och ett för litet mått på förbättring för 

att kalla den signifikant (Klijn et al., 2004; Paranjape et al., 2012). 

 

Ökningen av lungfunktionen kan ha positiva effekter på personens allmänna hälsa. Till 

exempel kan sömnen gynnas av den ökade lungfunktionen, då sömnsvårigheter hos personer 

med cystisk fibros är vanligt förekommande på grund av de andningssvårigheter som 

sjukdomen för med sig (Vandeleur et al., 2016). Med mer sömn kommer andra hälsofördelar så 

som bättre minne, bättre immunförsvar, högre smärttröskel och bättre sårläking (Söderström et 

al., 2012).  

 

Efter min granskning blev det tydligt att individer med cystisk fibros även kan öka sin 

livskvalitet genom att förbättra sin lungfunktion. Deltagarna som ökade sin träningsfrekvens 

och intensitet skattade högre siffror på enkäter som mäter livskvalitet, vilket innebär att 

positiva resultat av träningen även kunde märkas på det psykiska måendet hos patienterna 
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(Hebestreit et al., 2010). Eftersom psykisk ohälsa ökar i samband med försämrat hälsotillstånd 

(Backström-Eriksson et al., 2016) är det viktigt att påbörja fysisk aktivitet så tidigt som möjligt 

i sjukdomsförloppet så att hälsostatusen fortfarande är förhållandevis bra. 

 

I de studier där ena gruppen utförde aerobisk träning och den andra gruppen tränade 

motståndsträning visade sig aerobisk träning gynna livskvaliteten mest (Santana et al., 2012; 

Selvadurai et al., 2002). Även efter avslutad intervention uppgav deltagarna att den ökade 

livskvaliteten var fortsatt ökad vid uppföljningen (Klijn et al.,2004). Deltagarna i studien 

utförd av Hebestreit et al. (2010) fick fylla i enkäter gällande sin livskvalitet. Efter avslutad 

studie skattade deltagarna högre livskvalitet än innan interventionen, vilket fick författarna att 

dra slutsatsen att en ökad lungfunktion leder till en ökad livskvalitet.  

 

En förbättrad lungfunktion och hälsa underlättar möjligheten att gå i skolan och att ha ett 

arbete. Att ha ett sammanhang i samhället och ha en meningsfull fritid är viktiga faktorer för 

livskvaliteten (Eriksson, 2015). För en person som lider av kronisk sjukdom som gradvis blir 

sämre är det oerhört viktigt att känna samhörighet med till exempel jämnåriga under skolåren 

och att kunna ha ett arbete precis som alla andra vuxna. Att orka ha ett liv.  

 

Resultaten från den här litteraturstudien stämmer överens med resultat från tidigare studier 

inom området. Fysisk aktivitet är en viktig del av vården för patienter med cystisk fibros, men 

för att nå den fulla effekten krävs det att hela teamet runt patienten behandlar fysisk aktivitet 

som en behandlingsmetod. Det är viktigt att redan i ett tidigt skede av sjukdomen inkludera 

träning i vardagen och att den fysiska aktiviteten är individanpassad (Rand & Prasad, 2012). 

Aerobisk träning är mycket gynnande för patientens hälsa och har inte heller några negativa 

bieffekter. Träningen kan ge patienten en förbättrad lungfunktion, större träningskapacitet och 

en ökad hälsorelaterad livskvalitet (Radtke et al., 2017). Regelbunden fysisk aktivitet är 

mycket fördelaktig för personer som lider av cystisk fibros och bidrar inte bara till att förbättra 

den fysiska och psykiska hälsan under träningsperioden, utan den kan även göra att 

sjukdomsförloppet inte fortskrider i lika snabb takt och att livslängden därmed blir längre (van 

det Weert-van Leeuwen et al., 2013). 
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Under min granskning blev det tydligt att Virginia Hendersons omvårdnadsteori kan användas 

som grund för att förklara varför sjuksköterskans roll kan betyda mycket när det gäller vården 

av personer med cystisk fibros. Bland sjuksköterskans uppgifter ingår att motivera patienten 

att vara delaktig i sin vård. Fysisk aktivitet är något som bara personen i fråga själv kan 

bestämma sig för att utföra eller inte. Därför blir tillräcklig, lättförstådd och lättillgänglig 

information och hjälp med motivation en viktig del i vården för personer med cystisk fibros. 

Genom att sjuksköterskan berättar om de fördelar och hälsoeffekter som träning kan leda till, 

kan patienten ta ett informerat beslut om vilken form av fysisk aktivitet som kan vara aktuell, 

och i vilken utsträckning patienten är villig att utföra den. I enlighet med Hendersons 

omvårdnadsteori är den här typen av självbestämmande målet med vården (Kirkevold, 2000). 

Bakom patienten och dennes beslut finns alltid sjuksköterskan som stöd, för att främja hälsa 

och motverka ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Vid min genomgång stod det klart att i takt med att sjukvården blir bättre och livslängden för 

personer med cystisk fibros blir längre kommer det att bli ett ökat behov av kunskap inom 

ämnet. Tidigare, för cirka 30 år sedan, var det ovanligt att den här patientgruppen levde 

tillräckligt länge för att börja arbeta och träda in i yrkeslivet. Idag är medellivslängden för 

personer med cystisk fibros i Sverige 50 år, vilket är bland de högsta i världen (Lindblad, 

2017). Både samhället och sjukvården behöver en ökad kunskap och förstående för vad det 

verkligen innebär att varje dag leva med en bråkdel av sin fulla lungkapacitet och att redan 

tidigt i livet vara tvungen att fundera på och möta sin dödlighet.  

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie har 15 vetenskapliga artiklar studerats och analyserats för att besvara 

syftet som var att undersöka hur lungfunktionen och livskvaliteten hos personer med cystisk 

fibros påverkas av fysisk aktivitet. Data till studien samlades in genom sökning i databaserna 

PubMed, Cinahl och Cochrane. Majoriteten av de inkluderade artiklarna kom från två 

sökningar i PubMed, med totalt 14 inkluderade studier av totalt 101 träffar. Från sökningen i 

Cinahl inkluderades 2 artiklar av totalt 51 sökträffar. Cochrane visade endast 5 träffar varav 

ingen artikel inkluderades. Av de 16 artiklar som ansågs relevanta uppnådde 15 av dessa 

tillräckligt hög kvalitet (minst 80% efter kvalitetsgranskning) för att inkluderas.  
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Det begränsade utbudet av artiklar gjorde att samtliga inkluderade artiklar är originalartiklar 

publicerade på engelska och att samtliga artiklar är publicerade under de senaste 15 åren (efter 

2002). Att basera studien på nyare forskning ger ökad trovärdighet (Forsberg & Wengström, 

2013). Både vuxna och barn ingick i studiernas testgrupper. Studierna som inkluderades kom 

totalt från nio länder; USA, Spanien, Australien, Storbritannien, Schweiz, Holland, Tyskland, 

Brasilien och Grekland. Interventionerna och resultaten skiljer sig inte mellan de olika 

länderna, utan behandling och förhållningssätt till patienter med cystisk fibros ser relativt lika 

ut i de länder där det förekommer. Resultatet kan därför anses möjligt att generalisera även för 

den svenska patientgruppen.  

 

Styrkor 

Samtliga artiklar granskades efter mallar framställda av Forsberg och Wengström (2016) 

vilket minskar risken för intressekonflikter och systematiska fel. Mallarna inkluderade frågor 

om hurvida syftet var presenterat, om författarna hade ett tydligt resultat och artiklarnas 

inklusion- och exklusionskriterier. Endast artiklar som erhöll ett kvalitetsresultat på över 80% 

inkluderades i litteraturstudien. 

 

Inkluderade studier i denna litteraturstudie kommer från alla olika delar av världen, vilket gör 

att läsaren får en bred överblick av det nuvarande forskningsläget världen över. Bredden på 

publikationer styrker även resultatet eftersom så många forskare helt oberoende av varandra 

har kommit fram till mer eller mindre samma slutsats.  

 

Att inkludera alla olika åldrar började som ett ofrivilligt val på grund av etiska skäl, men blev i 

slutändan en styrka då man ser hur fysisk aktivitet påverkar personer med cystisk fibros genom 

de olika delarna av livet. Eftersom cystisk fibros är en sjukdom som ofta diagnostiseras tidigt i 

barnets liv är det viktigt att det finns mycket forskning och fakta publicerat just om barn och 

hur de, och deras vårdnadshavare, kan hantera sjukdomen. Att alla artiklar erhöll hög kvalitet 

efter granskning utifrån Forsbergs och Wengströms (2008) mallar (se Bilaga 1-2) gör att 

utfallet av studien har hög trovärdighet.  
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Svagheter 

Att den här studien är skriven av bara en person kan vara problematiskt och upplevas som en 

svaghet i litteraturstudien. Det är bara ett par ögon som har sökt i databaser, läst artiklar, gjort 

kvalitetsanalyser och sedan bestämt vad som är relevant och inte. Det är lätt för en person att 

missa något, som ytterligare ett par ögon möjligen hade upptäckt. Även att ha någon att 

diskutera idéer och tankar med hade underlättat arbetet och troligen höjt kvaliteten på artikeln. 

 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var i början av projektet att alla inkluderade artiklar 

skulle vara högst tio år gamla och, av etiska skäl, endast innehålla personer över 18 år som 

varit kapabla att ge sitt samtycke för forskning. Det visade sig tidigt i artikelsökningen att den 

största delen forskning om cystisk fibros involverar barn under 18 år. Även de artiklar som 

handlar om vuxna deltagare hade oftast med minst ett barn. För att kunna inkludera tillräckligt 

många artiklar var det därför nödvändigt att ta med artiklar som innehåller alla åldrar i sina 

undersökningsgrupper. Att ha ett krav på publicering inom de senaste 10 åren visade sig vara 

omöjligt på grund av för få publicerade artiklar, istället flyttades den gränsen till artiklar 

publicerade de senaste 15 åren.  

 

Etiska överväganden 

Slutsatsen har inte vinklats för att visa ett visst resultat, utan alla passande studier har 

inkluderats, oavsett om resultatet visade positiva eller negativa effekter av fysisk aktivitet.  

Det finns fyra huvudkrav inom forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav finns för att försäkra att deltagarna är 

medvetna om studiens syfte och vad det är som kommer att undersökas, att det är frivilligt att 

delta, att sekretess gäller och att personuppgifter inte lämnas ut, samt att uppgifter insamlade 

om enskilda individer endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, i.d.). De 

inkluderade artiklarna har prövats och godkänts av etiska nämnder. Att ingå i en 

forskningsstudie kan kännas skrämmande, men vinsten av att fortsätta forskningen kan gynna 

både den drabbade individen och samhället som får friskare personer som orkar studera eller 

arbeta. Bättre hälsa hos patienterna skulle dessutom leda till minskade medicinska kostnader. 

På grund av att cystisk fibros är en sjukdom som drabbar många barn kändes det inte korrekt 

att utesluta artiklar som även hade personer under 18 år i sina undersökningsgrupper. Däremot 
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är det viktigt att samtliga studier som inkluderas har skriftliga godkännande av 

vårdnadshavare, samt  är godkända av etikprövningsnämnden. 

 

Klinisk relevans 

Hur fysisk aktivitet påverkar lungfunktionen hos patienter med cystisk fibros är av värde då 

den här litteraturstudien visat på positiva resultat på flera faktorer av lungfunktionen efter 

fysisk aktivitet. Den här kunskapen kan förenkla implementeringen av fysisk aktivitet i 

vardagen för patienter med cystisk fibros. Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, 

fysioterapeuter och andra professioner som kommer i kontakt med dessa patienter kan ta stöd 

av forskningens resultat när de möter patienter och ger råd gällande aktivitet och livsstil.  

 

Om de patienter som känner motstånd inför fysisk aktivitet, eller som blivit avskräckta på 

grund av rädsla för försämring, kan få ta del av tydliga resultat och statistik kan det vara 

motiverande och inspirerande att själv ta tag i sin träning. Att dessutom erbjuda ökade 

kontroller och spirometrier under initiala fasen av träningen kan öka intresset eftersom 

patienten då kan följa med och se precis hur kroppen reagerar på den ökade fysiska 

ansträngningen. Att ge patienten stor delaktighet i sin vård uppfyller Hendersons kriterium där 

målet med sjuksköterskans vård är att ge patienten verktyg för att själva kunna identifiera och 

utföra åtgärder som gynnar den egna hälsan. Genom att utbilda patienten kan sjuksköterskan 

skicka hem patienten med vetskapen om att personen har goda kunskaper om egenvård. 

 

Den här litteraturstudien skapar en överblick vad gäller det nuvarande forskningsläget och gör 

det lättöverskådligt även för personer utan forskningsbakgrund eller medicinsk erfarenhet. Det 

utvecklas ständigt nya mediciner och behandlingar, men att få svar på hur något så 

lättillgängligt som fysisk aktivitet kan vara till hjälp som behandling skulle möjligen ändra hur 

patienter ser på sin sjukdom och hur de själva kan hjälpa till att förbättra den. En översiktlig 

litteraturstudie är ett bra hjälpmedel för föräldrar till barn som nyligen har diagnostiserats med 

cystisk fibros där de kan få stöd och tidigt börja följa riktlinjer och råd. 

 

Behov av ytterligare forskning 

Vikten av mer forskning inom ämnet är stort. Antalet personer med cystisk fibros som lever 

långt in i vuxenåren ökar, och med det måste även forskningen kring vuxna patienter öka. I 
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nuläget är det mest på barn man undersöker hur sjukdomen visar sig, utvecklas och gradvis 

försämras. Att kunna ha med ett ökat antal vuxna i studier i framtiden kommer kunna ge nya 

intressanta resultat.  

 

SLUTSATS 

 

Det är tydligt att fysisk aktivitet gynnar de flesta personer med cystisk fibros och även leder 

till en ökad livskvalitet. Även om det i vissa fall bara har visat en liten ökning av till exempel 

lungvolym, kan det göra stor nytta för personen i fråga. För en frisk person som har en 

lungkapacitet på 100% kan skillnaden mellan en lungkapacitet på 19% och 20% se obefintlig 

och obetydlig ut, men för den drabbade som ökar en procent kan skillnaden kännas av i 

vardagen. Olika träningsformer visade resultat på olika delar av lungfunktionen, så ett 

rotationsschema med blandade övningar skulle kunna ge en översiktlig förbättring på flera 

markörer. Som vårdpersonal, anhörig eller som en person drabbad av cystisk fibros är det 

viktigt att komma ihåg att alla patienter är olika och att träning och fysisk aktivitet måste vara 

individuellt anpassad. I vissa av studierna krävdes det endast en liten ökning av den fysiska 

aktiviteten för att uppnå positiva resultat. Det visar att den bästa träningen är den som blir av, 

så det gäller att hitta en form av fysisk träning man kan vara intresserad av att återkomma till, 

även om det möjligtvis känns tungt i början och även om det bara är några minuter åt gången. 

Här kan sjuksköterskans spela en stor roll i att motivera patienten och i längden bidra till en 

bättre hälsa. Sjuksköterskan och patienten har en nära relation där personcentrerad vård, 

självbestämmande och delaktighet är ledord. 
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BILAGA 1. 

 

Granskningsmall – kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier. 

A. Syftet med studien? 

_________________________________________________________________ 

  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

JA  NEJ    

Är designen lämplig utifrån syftet? 

JA  NEJ    

  

B. Undersökningsgrupp. 

Vilka är inklusionskriterierna och vilka är exklusionskriterierna? 

__________________________________________________________________ 

  

Vilken urvalsmetod användes? 
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Randomiserad urval    

Obundet slumpmässigt urval    

Kvoturval    

Klusterurval    

Konsekutivt urval    

Urvalet är ej beskrivet    

  

Är undersökningsgruppen representativ? 

JA  NEJ    

Var genomfördes undersökningen? 

__________________________________________________________________ 

  

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

_________________________________________________________________ 

  

C. Mätmetoder. 

Vilka mätmetoder användes? 

___________________________________________________________________ 

 Var reliabiliteten beräknad? 

JA  NEJ    

Var validiteten diskuterad? 

JA  NEJ    

  

D. Analys. 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

JA  NEJ    

Om nej, vilka skillnader fanns? 

____________________________________________________________________ 

  

Hur stort var bortfallet? 

____________________________________________________________________ 
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Finns en bortfallsanalys? 

JA  NEJ    

Var den statistiska analysen lämplig? 

JA  NEJ    

Om nej, varför inte? 

___________________________________________________________________ 

  

Vilka var huvudresultaten? 

___________________________________________________________________ 

  

Erhölls signifikanta skillnader? 

JA  NEJ    

Om ja, vilka variabler? 

__________________________________________________________________ 

  

Vilka slutsatser drar författaren? 

__________________________________________________________________ 

  

Instämmer du? 

JA  NEJ    

  

E. Utvärdering. 

Kan resultaten generaliseras till en annan population? 

JA  NEJ    

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

JA  NEJ    

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

JA  NEJ    

Motivera varför eller varför inte. 

_____________________________________________________________________ 
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 BILAGA 2. 

 

Granskningsmall – kvantitativa artiklar – RCT 

A. Syftet med studien? 

________________________________________________________________ 

  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

JA  NEJ    

Är designen lämplig utifrån syftet? 

JA  NEJ    

  

B. Undersökningsgruppen. 

Vilka är inklusionskriterierna? 

_______________________________________________________________ 

  

Vilka är exklusionskriterierna? 

_______________________________________________________________ 

  

Är undersökningsgruppen representativ? 

JA  NEJ    

Var genomfördes undersökningen? 

_______________________________________________________________ 

  

När genomfördes undersökningen? 

_______________________________________________________________ 

  

Är powerberäkning gjord? 

JA  NEJ    

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

______________________________________________________________ 
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Vilket antal inkluderades i experimentgrupp respektive kontrollgrupp? 

______________________________________________________________ 

  

Var gruppstorleken adekvat? 

JA  NEJ    

  

C. Interventionen. 

Mål med inteventionen? 

________________________________________________________________ 

  

Vad innehöll interventionen? 

________________________________________________________________ 

  

Vem genomförde interventionen? 

________________________________________________________________ 

  

Hur ofta gavs interventionen? 

________________________________________________________________ 

  

Hur behandlades kontrollgruppen? 

________________________________________________________________ 

  

D. Mätmetoder. 

Vilka mätmetoder användes? 

________________________________________________________________ 

  

Var reliabiliteten beräknad? 

JA  NEJ    

Var validiteten diskuterad? 

JA   NEJ    

  

E. Analys. 
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Var demografiska data liknande i experimentgruppen och kontrollgruppen? 

JA  NEJ    

Om nej, vilka skillnader fanns? 

_______________________________________________________________ 

  

Hur stort var bortfallet? 

________________________________________________________________ 

  

Kan bortfallet accepteras? 

________________________________________________________________ 

  

Var den statistiska analysen lämplig? 

JA  NEJ    

Om nej, varför inte? 

_______________________________________________________________ 

  

Vilka var huvudresultaten? 

_______________________________________________________________ 

  

Erhölls signifikanta skillnader mellan experimentgruppen och kontrollgruppen? 

JA  NEJ    

Om ja, vilka variabler? 

_______________________________________________________________ 

  

Vilka slutsatser drar författaren? 

_______________________________________________________________ 

  

Instämmer du? 

JA  NEJ    

  

F. Värdering. 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 
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JA  NEJ    

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

JA  NEJ    

Överväger nyttan av interventionen eventuella risker? 

JA  NEJ    

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

JA  NEJ    

Motivera varför eller varför inte.  

____________________________________________________________ 
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Granskningstabell 

Författar

e, år, land 

Titel Syfte Design, 

utfallsmåt

t och 

dataanaly

s 

Deltagare, 

bortfall, 

inklusion- 

och 

exklusion

skriterier 

Resultat Kvalitets-

grad och 

etikprövn

ing 

Bongers, 

BC., 

Werkman, 

MS., 

Takken, T. 

& 

Hulzebos, 

EH. 

Holland, 

2014.  

 

 

Ventilator

y response 

to exercise 

in 

adolescent

s with 

cystic 

fibrosis 

and 

mild-to-m

oderate 

airway 

obstructio

n.  

Jämföra 

andningen 

under 

träning 

mellan 

personer 

med cystisk 

fibros och 

friska 

personer. 

Design: 

RCT 

Utfallsmå

tt: 

Tidalvoly

m, 

andningsfr

ekvens 

Dataanaly

s: 

Shapiro-W

ilk test, 

Mann 

Whitney U 

test 

Deltagare: 

22 

Bortfall: 

Redovisas 

ej 

Inklusion: 

Redovisas 

ej 

Exklusion: 

Redovisas 

ej 

Resultatet 

visade att 

det inte 

var någon 

signifikant 

skillnad 

mellan 

friska 

deltagarna 

och de 

med 

cystisk 

fibros. 

Kvalitetsg

rad: 86% 

Etikprövn

ing: 

Godkänd 

Cox, N., 

Alison, J., 

Button, B., 

Wilson, J, 

& Holland, 

A. 

Assessing 

exercise 

capacity 

using 

telehealth: a

feasibility 

Syftet var 

att se vilken 

effekt 
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patienter 

Design: 

Observatio

nsstudie 

Utfallsmå
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livskvalite
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träning 

påverkar 

andningsm

uskulaturen 

hos 

patienter 

med cystisk 

fibros 

Design: 

Observatio

ns 

tvärsnittsst

udie 

Utfallsmå

tt: MEP 

och MIP, 

livskvalite

t 

Dataanaly

s: SPSS  

Deltagare: 

81 

Bortfall: 

Redovisas 

ej 

Inklusion: 

Redovisas 

ej 

Exklusion

:  

Patienter 

med akut 

försämring 

den 

senaste 

månaden, 

Patientern

as MIP- 

och 

MEP-värd

en höjdes 

under 

studien. 

Deltagarna 

var eniga 

om att 

ökad 

fysisk 

aktivitet 

även 

kunde leda 

till ökad 

Kvalitetsg

rad: 96% 

Etikprövn

ing: 

Godkänd 

38 



 

pågående 

behandlin

g med 

steroider, 

andra 

andningsp

åverkande 

sjukdomar

.  

 

livskvalite

t. 

Franco, 

C., 

Ribeiro, 

A., 

Morcillo, 

A., 

Zambon, 

M., 

Almeida, 

M. & 

Rozov, T. 

Brasilien, 

2014.  

Effects of 

pilates mat 

exercises 

on muscle 

strength 

and on 

pulmonary 

function in 

patients 

with cystic 

fibrosis. 

Att 

analysera 

effekten av 

Pilatesövni

ngar hos 

patienter 

med 

Cystisk 

Fibros. 

Design: 

Kontroller

ad 

observatio

nsstudie 

Utfallsmå

tt: FEV1, 

MEP och 

MIP, 

livskvalite

t 

Dataanaly

s: SPSS, 

Wilcoxon 

test 

Deltagare: 

27, 

Bortfall: 8 

Inklusion: 

Diagnostise

rad CF, 

över7 år, 

kunna 

delta, mer 

än 30% 

FEV1, 

stabil hälsa, 

högre 

sodium/klor

idvärde än 

60mmol/l 

senaste två 

svett-testen 

Exklusion: 

Tidigare 

deltagande i

Maximalt 

in- och 

utandnings

tryck 

ökade hos 

interventio

nsgruppen. 

Även 

patienter 

med 

mycket låg 

lungfunkti

on kunde 

öka sin 

livskvalite

t med 

hjälp av 

fysisk 

aktivitet. 

Kvalitetsg

rad: 90% 

Etikprövn

ing: 

Godkänd 

39 



 

träningspro

gram, 

försämring 

under 

studien, 

nyligen 

inlagd på 

sjukhus, låg 

syremättna

d i början 

av studien 

Gruber, W., 

Orenstein, 

D,. 

Braunmann

& K., 

Beneke, R. 

Tyskland, 

2014. 

Interval 

exercise 

training in 

cystic 

fibrosis - 

effects on 

exercise 

capacity in 

severely 

affected 

adults. 

Undersöka 

effekterna 

av 

intervallträ

ning på 

lungfunktio

nen. 

Design: 

Kontroller

ad 

observatio

nsstudie 

Utfallsmå

tt: 

Lungvoly

m, 

syreupptag 

Inklusion: 

FEV1 

under 

40%, 

stabil 

hälsa, 

ingen akut 

försämring 

innan 

studiestart 

Deltagare

: 43, 

Bortfall: 

66 

Både 

intervallträ

ning och 

att bara 

öka sin 

vardagsträ

ning 

visade sig 

vara 

positivt för 

patienter 

med CF. 

Kvalitetsg

rad: 95% 

Etikprövn

ing: 

Godkänd 

40 



 

Exklusion

: 

Obehandla

d 

CF-diabet

es, 

intravenös 

antibiotika 

fyra 

veckor 

innan 

studien 

Dataanaly

s:  T-test 

Hebetreit, 

H., Kieser, 

S., Junge, 

S., 

Ballmann, 

M., 

Hebestreit, 

A., 

Schindler, 

C.,... & 

Kriemler, 

S. 

Tyskland, 

2010. 

Long-term 

effects of a 

partially 

supervised 

conditionin

g 

programme 

in cystic 

fibrosis 

Syftet var 

att se hur 

effekterna 

av träning 

håller i sig 

efter längre 

tid hos 

patienter 

med cystisk 

fibros 

Design: 

Interventio

nsstudie 

Utfallsmå

tt: 

VO2Peak, 

livskvalite

t 

Inklusion: 

Diagnostis

erad CF, 

över 35% 

FEV1, 

kunna 

utföra 

fysisk 

aktivitet 

Deltagare

: 38 

Bortfall: 

Redovisas 

ej 

Deltagarna 

visade en 

signifikant 

ökning av 

sitt 

VO2Peak-

mått. 

Även 

deltagarna

s 

livskvalite

t höjdes 

efter 

fullföljd 

interventio

n. 

Kvalitetsg

rad: 91% 

Etikprövn

ing: 

Godkänd 

41 



 

Exklusion

: Andra 

kroniska 

sjukdomar 

som gör 

att träning 

kan vara 

skadligt 

för 

patienten 

Dataanaly

s: 

Chi2-test, 

T-test 

Hebestreit, 

H., Schmid, 

K., Keiser, 

S., Junge, 

S., 

Ballmann, 

M., Roth, 

K.,...Krieml

er, S. 

Tyskland, 

2014. 

Quality of 

life is 

associated 

with 

physical 

activity and 

fitness in 

cystic 

fibrosis. 

Undersöka 

förhållande

s mellan 

livskvalitet,

fysisk 

aktivitet 

och 

fitnessnivå 

hos 

patienter 

med cystisk 

fibros 

Design: 

Interventio

nsstudie 

Utfallsmå

tt: 

VO2Peak 

Inklusion: 

Diagnostis

erad CF, 

deltagare 

över 12 år 

gamla, 

FEV1 på 

minst 35% 

Dataanaly

s: 

Spearmans 

Deltagare

: 70 

Bortfall: 

Redovisas 

ej 

VO2Peak-

mått ökade 

hos 

deltagarna 

som 

utövade 

aerobisk 

träning 

Kvalitetsg

rad: 85% 

Etikprövn

ing: 

Godkänd 

42 



 

rangkorrel

ation 

Klijn, PH., 

Oudshoorn, 

A., Van der 

Ent, CK., 

van det Net,

J., Kimpen, 

JL & 

Helders, PJ. 

Holland, 

2004. 

Effects of 

anaerobic 

training in 

children 

with cystic 

fibrosis. 

Syftet var 

att se 

effekten av 

anaerobisk 

träning hos 

barn med 

cystisk 

fibros 

Design: 

RCT 

Utfallsmå

tt: 

VO2Peak, 

livskvalite

t 

Inklusion: 

Mellan 

9-18 år, 

stabil 

hälsa, 

minst 30% 

FEV1, tre 

månader 

utan 

antibiotika

behandlin

g 

Dataanaly

s: Shapiro 

Wilks test, 

T-test 

Deltagare

: 20 

Bortfall: 3 

Patientern

as 

VO2Peak-

mått 

höjdes, 

men 

höjningen 

var så pass 

liten att 

den inte 

ansågs 

vara 

signifikant

. 

Deltagarna 

i studien 

uppgav 

högre 

livskvalite

t både 

under och 

efter 

interventio

nen. 

Kvalitetsg

rad: 90% 

Etikprövn

ing: 

Godkänd 

Kriemler, 

S., Kieser, 

S., Junge, 

S., 

Effect of 

supervised 

training on 

FEV1 in 

Fastställa 

effekten av 

sex 

Design: 

RCT 

Utfallsmå

tt: FEV1 

Deltagare: 

39  

Bortfall: 3 

FEV1 

ökade 

signifikant 

hos 

Kvalitetsg

rad: 97% 

Etikprövn

ing: 

43 



 

Ballman, 

M., 

Hebestreit, 

A., 

Schindler, 

C.,...Hebes

treit, H. 

Schweiz, 

2013. 

cystic 

fibrosis: a 

randomise

d 

controlled 

study. 

månaders 

träning 

Inklusion: 

Diagnostis

erad CF, 

över 12 år, 

minst 35% 

FEV1, 

förmåga 

att utföra 

fysisk 

aktivitet 

utan risk 

Exklusion

: Annan 

kronisk 

sjukdom 

Dataanaly

s: Stata 

statistical 

software 

gruppen 

som 

började 

träna 

Godkänd 

Moorcroft, 

AJ., Dodd, 

ME., 

Morris, J. 

& Webb, 

AK. 

Storbritan

nien, 

2004. 

Individuali

sed 

unsupervis

ed 

exercise 

training in 

adults with 

cystic 

fibrosis: a 

1 year 

randomise

d 

Syftet var 

att se hur 

effektiv 

hembaserad 

träning är 

för vuxna 

patienter 

med cystisk 

fibros. 

Design: 

RCT 

Utfallsmå

tt: FVC 

Inklusion: 

Diagnostis

erad CF, 

förhöjd 

svett-test 

Exklusion

: 

Deltagand

Deltagare: 

51 

Bortfall: 3 

FVC blev 

bättre hos 

patientern

a i 

interventio

nsgruppen. 

Kvalitetsg

rad: 90% 

Etikprövn

ing: 

Godkänd 

44 



 

controlled 

trial. 

e i annan 

studie, 

graviditet, 

uppskrive

n på 

transplanta

tionslista, 

hjärt- 

lungsjukd

om 

Dataanaly

s: T-test 

Orenstein, 

DM., 

Hovell, 

MF., 

Mulvihill, 

M., 

Keating, 

KK., 

Hofstetter, 

CR., 

Kelsey, 

CR.,... & 

Nixon, 

PA. USA, 

2004. 

Strength 

vs aerobic 

training in 

children 

with cystic 

fibrosis: a 

randomize

d 

controlled 

trial.  

Syftet var 

att jämföra 

effekterna 

av 

styrketränin

g för 

överkroppe

n och 

aerobisk 

träning 

Design: 

RCT 

Utfallsmå

tt: 

VO2Peak, 

PWC 

Exklusion

: Pågående 

regelbund

en träning 

innan 

studiens 

start 

Dataanaly

s: T-test 

Deltagare: 

67 

Bortfall: 

Redovisas 

ej 

Båda 

grupperna 

ökade sina 

VO2Peak-

mått och 

sin PWC. 

Kvalitetsg

rad: 90% 

Etikprövn

ing: 

Godkänd 

Paranjape, 

MS., 

Barnes, 

Exercise 

improves 

lung 

Syftet var 

att se hur 

fysisk 

Design: 

Experimen

tell studie 

Deltagare: 

65 

Den ökade 

uthållighe

en som 

Kvalitetsg

rad: 90% 

Etikprövn

45 



 

AL., 

Carson, 

KA., von 

Berg, K., 

Loosen, H. 

& 

Mogayzel, 

P. USA, 

2012. 

function 

and 

habitual 

activity in 

children 

with cystic 

fibrosis.  

träning 

påverkar 

lungfunktio

nen och 

livkvalitete

n hos 

patienter 

med cystisk 

fibros. 

Utfallsmå

tt: FEV1 

och 

livskvalite

t 

Inklusion: 

Diagnostis

erad CF, 

mellan 

6-16 år, 

ingen 

pågående 

intravenös

antibiotika

behandlin

g, kunna 

utföra 

fysisk 

aktivitet 

Exklusion

: 

Minskning 

på mer än 

10% 

FEV1 

senaste 

kontroller

na 

Dataanaly

s: 

Wilcoxon 

Bortfall: 

13 

Inklusions: 

Bekräftad 

CF-diagnos

, mellan 

6-16 år 

gammal, 

ingen 

pågående 

intravenös 

antibiotika 

och 

förmåga att 

utföra 

fysisk 

aktivitet 

Exklusions

: 

FEV1-försä

mring på 

mer än 10% 

sedan 

senaste 

spirometri 

och vid 

pågående 

behandling 

av 

antibiotika 

deltagarna 

fick efter 

träningen 

gjorde att 

försämring

en av 

lungfunkti

onen 

avstannad

e. Även 

ökad 

livskvalite

t 

noterades, 

men skulle 

behöva 

ytterligare 

forskning. 

ing: 

Godkänd 

46 



 

signed-ran

k, 

Wilcoxon 

rank sum 

och 

Fisher’s 

exact tests  

Santana 

Sosa, E., 

Groenevel

d, IF., 

Gonzalez-

Saiz, L., 

Lòpez-Mo

jares, LM., 

Villa-Asen

si, JR., 

Barrio 

Gonzalez, 

MI.,... & 

Lucia, A. 

Spanien, 

2012. 

Intrahospit

al weight 

and 

aerobic 

training in 

children 

with cystic 

fibrosis: a 

randomize

d 

controlled 

trial.  

Syftet var 

att under 

åtta veckor 

undersöka 

hur 

aerobisk 

träning och 

styrketränin

g påverkar 

barn med 

cystisk 

fibros. 

Design: 

RCT 

Utfallsmå

tt: 

VO2Peak, 

livskvalite

t 

Inklusion: 

Mellan 

5-15 år, bo 

i Madrid 

Exklusion

: Mycket 

försämrad 

lungfunkti

on, mindre 

än 50% 

FEV1, 

inlagd 

senaste tre 

månaderna

, skelett- 

eller 

muskelsju

Deltagare: 

111 

Bortfall: 

Redovisas 

ej 

Samtliga 

deltagarna 

i studien 

ökade sina 

VO2Peak-

mått efter 

träningen. 

Livskvalit

eten ökade 

mer hos 

gruppen 

som 

utförde 

aerobisk 

träning än 

gruppen 

med 

motståndst

räning. 

Kvalitetsg

rad: 86% 

Etikprövn

ing: 

Godkänd 

47 



 

kdom, 

pågående 

burkholder

ia 

cepacia-in

fektion 

Dataanaly

s: 

Mann-Whi

tney U test 

Selvadurai

, HC., 

Blimkie, 

CJ., 

Meyers, 

N., Mellis, 

CM., 

Cooper, 

PJ. & Van 

Asperen, 

PP. 

Australien,

2002.  

Randomiz

ed 

controlled 

study of 

in-hospital 

exercise 

training 

programs 

in children 

with cystic 

fibrosis. 

Syftet var 

att jämföra 

aerobisk 

träning och 

motståndstr

äning hos 

inlagda 

barn med 

cystisk 

fibros. 

Design: 

RCT 

Utfallsmå

tt: FEV1, 

livskvalite

t 

Dataanaly

s: 

Pearsons 

korrelation

stest, 

Duncan’s 

test, two 

tailed 

t-test 

Deltagare

: 66 

Bortfall: 

Redovisas 

ej 

Både 

gruppen 

som 

utförde 

aerobisk 

träning 

och 

gruppen 

som 

utförde 

motståndst

räning 

höjde sina 

FEV1-måt

t. 

Patientern

a som 

utförde 

aerobisk 

träning 

ökade 

Kvalitetsg

rad: 86% 

Etikprövn

ing: 

Godkänd 

48 



 

även sin 

livskvalite

t mer än 

de som 

utförde 

motståndst

räning. 

Tucker, M., 

Crandall, 

R., Seigler, 

N., 

Rodriguez-

Miguelez, 

P., 

T.McKie, 

K., 

Forseen, 

C.,... & 

Harris, R 

USA, 2017. 

A single 

bout of 

maximal 

exercise 

improves 

lung 

function in 

patients 

with cystic 

fibrosis. 

 

Syftet var 

att se hur 

ett tillfälle 

av intensiv 

aerobisk 

träning kan 

påverka 

lungfunktio

nen hos 

CF-patiente

r. 

Design: 

Observatio

nsstudie 

Utfallsmå

tt: FEV1, 

FVC, 

MEP och 

MEP 

Dataanaly

s: 

Shapiro-W

ilk test, 

T-test, 

Wilcoxon 

signed 

rank test, 

Pearsons 

korrelation

stest 

Deltagare: 

33 

Bortfall: 

Redovisas 

ej 

Även ett 

tillfälle av 

intensiv 

träning ge 

positiva 

förändring

ar på 

lungfunkti

onen. 

 

Kvalitetsg

rad: 86% 

Etikprövn

ing: 

Godkänd 
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