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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om patienter som har kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, KOL, efter deltagande i KOL-skola under sju veckor blir mer aktiva i sin 

vardag och ökar sin fysiska aktivitetsnivå samt relatera detta till förbättring i livskvalitet och 

fysisk kapacitet. 

Frågeställningarna var om det efter 7 veckors KOL-skola går att se en förbättring av den 

fysiska aktivitetsnivån mätt med accelerometer samt om fysisk kapacitet och 

prestationsförmåga förbättras mätt med 6-minuters gångtest? Kan det även visa på förändring 

i aktiviteter i dagliga livet, ADL (Aktiviteter i dagliga livet) och livskvalitet mätt med Eq5d 

samt minska upplevda besvär vid KOL mätt med CCQ- Chronic COPD Questionaire? 

Metod: Studien är en kvantitativ prospektiv cohort studie. Deltagarna i studien bestod av 25 

patienter , kvinnor och män i åldrarna 45-90 år, med KOL i stadie 1-4. Patienterna deltog i en 

multidisciplinär KOL-skola under sju veckors tid med undervisning om KOL samt träning för 

kondition och styrka vid 12 tillfällen. Deltagarna utvärderades med accelerometer- en typ av 

rörelsemätare som mäter aktivitet i tre olika plan, 6-minuters gångtest, CCQ-chronic COPD 

questionnaire och Eq5ds hälsobarometer (0-100mm). Samtliga tester utfördes före och efter 

deltagandet i KOL-skolan. Accelerometermätningen skedde en vecka före starten samt en 

vecka efter avslut. 

Resultat: Ingen signifikant förbättring kunde visas gällande fysisk aktivitetsnivå, steg/dag 

(N.S p=0,330), stillasittande tid (N.S p=0,055), perioder av stillasittande (N.S p=0,875). Den 

fysiska kapaciteten, prestationsförmågan mätt med 6-minuters gångtest ökade signifikant med 

i snitt 60 meter (p=0,0002). ADL och livskvalitet mätt med Eq5ds hälsobarometer visade på 

signifikant förbättring från i snitt 56 mm före till 64 mm efter KOL-skolan (p=0,022) och 

patienterna skattade sina besvär 0,29 poäng mindre efter deltagandet från i snitt 2,32 till 2,03 

poäng av maxpoäng 6,0 (p=0,046). 

Slutsats: Efter deltagandet i KOL-skolan under 7 veckor kunde studien påvisa en signifikant 

ökning i gångsträcka samt att patienterna skattade lägre besvär av andfåddhet vid fysiskt 

krävande aktiviteter. Patienterna förbättrade sitt psykiska välmående. Dock kunde ingen 

signifikant ökning i aktivitetsnivå, steg/dag påvisas men en tendens till att patienterna var 

mindre stillasittande kunde ses.  

 



 

 

Abstract 

Aim: The aim of this study was to investigate if patients with chronic obstructive lung disease 

after seven weeks of pulmonary rehabilitation increased their activity in daily life and their 

physical activity level and relate this to increase in quality of life and physical capacity. 

The questions asked was if seven weeks of pulmonary rehabilitation could lead to an increase 

in physical activity level measured with accelerometer and if physical capacity and 

performance would increase measured with 6-minutes walking distance? Can this also lead to 

a change in ADL and quality of life measured with the Eq5d-questionaire and decrease the 

patient’s perceived inconvenience in COPD measured with CCQ? 

Method: The study is a quantitative prospective study. There were 25 participants in the 

study. Men and women in the ages 45-90 years, all diagnosed with COPD stage 1-4. All 

patients participated in a multidisciplinary rehabilitation during seven weeks including 

information about COPD and fitness- and strength training during 12 occasions. The 

participants were evaluated with accelerometer- a device that measures movement in three 

dimensions, 6-minutes walking distance, CCQ-chronic COPD questionnaire and Eq5d- health 

barometer (0-100mm). All evaluation was made before and after participating in pulmonary 

rehabilitation. Measurements with the accelerometers was made one week before the 

rehabilitation started and one week after it finished. 

Results: No significant improvements were found regarding physical activity level, step 

counts/day (N.S p=0.330), sedentary time (N.S p=0.055), periods of sedentary bouts (N.S 

p=0.875). Physical capacity and performance measured with 6-minutes walking distance 

showed a significant increase, on average 60 meters (p=0.0002). ADL and quality of life 

measured with Eq5d health barometer showed a significant improvement in average 56 mm 

before to 64 mm after participating in pulmonary rehabilitation (p=0.022) and the patients 

evaluated their perceived inconvenience 0.29 points less, from 2.32 to 2.03 points of a 

maximum score of 6.0 (p=0.046). 

Conclusions: After participating in pulmonary rehabilitation for 7 weeks the study could 

show a significant increase regarding walking distance and less perceived inconvenience from 

breathlessness at physical demanding activity. The patients increased their mental wellbeing 

but showed no significant increase regarding activity level or step counts/day, although a 

tendency that the patient were less sedentary could be seen. 
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ORDISTA 

KOL – Kroniskt obstruktiv lungsjukdom. 

Spirometriundersökning – Mätning av lungfunktion. 

Exacerbation – Försämring eller förvärrande av ett sjukdomsförlopp. 

Hypoxi – Syrebrist 

Dyspné – Andnöd, obehaglig känsla av att man inte kan få luft.  

SaO2 – Syremättnad. 

Hypersekretion – Ökad slemproduktion. 

Prediktor – Testresultat som kan förutsäga något om framtida skeenden eller risker.  

Accelerometer – Mätinstrument som används för att mäta fysisk aktivitet. Sitter runt midjan 

eller runt en arm eller ett ben i ett band och mäter acceleration i ett eller flera plan när man rör 

sig. Mäter fysisk aktivitet, rörelsemönster samt inaktivitet och stillasittande beteende. 

Pulsoximeter – Är ett medicinskt mätinstrument som används för att mäta syremättnaden i 

blodet. Fästs på en kroppsdel, exempelvis fingertoppen. 

PEF – Peak Expiratory Flow. Man mäter maximalt utandningsflöde genom att blåsa ett hårt, 

snabbt och kort andetag i PEF-mätaren.  

BMI – Body mass index. Man räknar ut förhållandet mellan vikt och längd. Värde under18,5 

räknas som undervikt, 18,5-24,9 räknas som normalvikt, 25-29,9 räknas som övervikt, 30 och 

över räknas som fetma.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom som förkortas KOL är en kronisk, progressiv sjukdom. 

Den karaktäriseras av ett oåterkalleligt luftvägsmotstånd, nedsatt maximalt exspiratoriskt 

flöde och forcerad tömning av lungorna tar längre tid än normalt. (Romain, Pauwels, Buist, 

Calverly, Jenkins & Hurd 2001: Wadell 2004a) 

Sjukdomen delas in i fyra stadier utifrån värden som erhålls vid en spirometriundersökning. 

Mätvärdet som används för att dela upp KOL i dessa stadier är kvoten mellan FEV₁/FVC som 

ger FEV%, värdet på hur stort luftmotståndet är. Forcerad vitalkapacitet (FVC), den mängd 

luft som kan andas ut med kraft och forcerad exspiratorisk ventilation under en sekund 

(FEV₁), en forcerad snabb utandning. Normalvärdet, kvoten för FEV₁ och FVC är 0,70 eller 

mer av vitalkapaciteten (VC) den mängd luft som kan blåsas ut efter en maximal inandning. 

Två test utförs, ett utan medicinering och ett så kallat reversibilitetstest, patienten andas in en 

luftrörsvidgande medicin och testet upprepas. Om ingen eller endast en liten förbättring av 

värdet sker har personen KOL.  (Pauwels et al 2001: Wadell 2004a) Åldern har betydelse och 

skall tas i beaktande vid diagnostiseringen. Efter 65 års ålder ökar risken för KOL och 

gränsvärdet sänks då till <0,65. Då gränsvärdet förändras med åldern finns en risk för 

överdiagnosticering om normalvärdet ligger kvar på 0,70.  (Svensk Lungmedicinsk förening, 

2015) 

Gränsdragningen sker enligt de internationella rekommendationerna, GOLD – Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Det är viktigt att förutom spirometrivärden 

väga in andra symptom såsom hosta, slemproduktion och/eller dyspné samt om det finns 

andra riskfaktorer för att misstänka KOL. 

FEV% värdet för stadie 1 enligt GOLD betecknas som lindrig; FEV₁/ >80% av förväntat 

värde. Stadie 2: medelsvår; mellan 50%< FEV₁/<80% av förväntat värde. Stadie 3: svår; 

mellan 30%< FEV₁/<50% av förväntat värde. Stadie 4: mycket svår; FEV₁/<30% av förväntat 

värde eller FEV₁/<50% av förväntat värde samt att patienten även har en eller flera negativa 

prognosfaktorer, till exempel svår hypoxi, cirkulationspåverkan, undervikt och/eller 

hypersekretion.  (Romain et al 2001: Svensk Lungmedicinsk förening, 2015)  
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KOL är den femte största dödsorsaken i världen och är den enda sjukdomen som fortfarande 

ökar och prognosen talar för att dödligheten i KOL kommer att ligga på en tredje plats 2030. 

(World Health Organisation, 2015) I Sverige har ca 400 000 – 700 000 människor KOL och 

ca 2700 personer dör varje år till följd av KOL. (Socialstyrelsen 2015-11-03). Dock finns ett 

stort mörkertal. Största riskfaktorn att drabbas av KOL är rökning. Men andra faktorer kan 

spela in såsom ärftlighet, kön, exponering av ämnen som är skadliga för luftvägarna samt brist 

på proteinet Alfa 1-antitrypsin. (Wadell 2004a) Prevalensen av antalet kvinnor med KOL har 

ökat senare delen av 1900-talet i västvärlden. Tendensen i Sverige visar att förekomsten av 

KOL samt mortaliteten vid KOL är nu lika hög hos båda könen. (Löfdahl & Ström 2007) 

Luftvägarna hos kvinnor är naturligt trängre och detta kan vara en anledning till att de får en 

större negativ lokal effekt av en stor mängd tobaksrök. Fler ickerökande kvinnor än män 

runtom i världen drabbas av KOL. Troligtvis påverkas kvinnor av yttre faktorer mer än män 

såsom exponering av farliga ämnen i arbetet och när de lagar mat med biobränsle. (Fernandez 

& Mesquita 2014: Löfdahl et al 2007)  

 

Symtomen vid KOL är bland annat dyspné, muskulär svaghet, nedsatt kondition samt nedsatt 

daglig fysisk aktivitetsnivå. (Berry, Rajeski, Miller, Adair, Lang, Foy & Katula 2010: Wadell, 

Henriksson-Larsén, Lundgren & Sundelin 2005) Patienter med KOL har även en lägre skattad 

livskvalitet än friska individer vilket påverkas av att man oftast inte orkar delta i aktiviteter 

och sociala sammanhang som tidigare. (Jehn, Schindler, Mayer, Tamm, Schmidt-Trücksäss & 

Stoltz 2012: Wadell et al 2005)  

Den daglig aktivitetsnivå hos personer med KOL är oftast lägre än vad som är normalt för 

friska individer i samma ålder. Fysisk aktivitet i sammanhanget menas den rörelse som utförs 

med hjälp av kroppens muskler och ger en energiökning över den energi som går åt i vila. 

Den aktivitetsnivå patienten befinner sig på kan förutsäga behovet av sjukhusvistelser på 

grund av exacerbationer som innebär försämring och förvärrande av sjukdomsförloppet och 

därmed risken för förtidig död. (Kawagoshi, Kiyokawa, Sugawara, Takahashi, Sakata, Miura, 

Sawamura, Satake & Shioya 2013: Pitta, Troosters, Spruit, Decramer & Gosselink 2005) Vid 

en ökad fysisk aktivitetsnivå finns ett samband med en ökad skattning av livskvalitet och en 

förbättrad kondition och styrka leder till minskade besvär av andfåddhet och andnöd. (Wadell 

et al 2005: Waschki, Spruit, Watz, Albert, Shrikrishna, Groen, Smith, Man, Magnussen, 

Polkey & Wouters 2012) 
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Rehabilitering för patienter med KOL är väl etablerat och främsta målet med rehabiliteringen 

är att bibehålla högsta möjliga funktion och aktivitetsnivå. (Wadell, Henriksson-Larsén & 

Lundgren 2001)  

1.2 Tidigare forskning 

Forskning har visat att KOL rehabilitering ger patienterna som tränar en bättre hälsa och 

träningskapacitet utan några rapporterade risker för komplikationer. Att rehabiliteringen ger 

bättre resultat under en längre period har setts i flera studier, dock är det oklart hur lång tid 

och i vilken form rehabiliteringen ska vara för att ge den bästa effekten på längre sikt. (Green, 

Singh, Williams & Morgan 2001) (Wadell et al 2001: Wadell, Sundelin, Henriksson-Larsén 

& Lundgren 2004b)  

 Flera studier har gjort jämförelser av olika typer av rehabilitering till exempel träning med 

och utan syretillförsel respektive träning i bassäng i jämförelse med på land. (Wadell et al 

2001) (Wadell et all 2004b) De vanligaste utvärderingsmetoden i studier med KOL-patienter 

är gångtester i olika former för att mäta fysisk kapacitet. Bland annat används 6-minuters 

gångtest, ISWT-Incrementael shuttle walking test och ESWT- Endurance Shuttle Walking 

Test. Gångtester utvärderar i första hand den fysiska kapaciteten men vid KOL är även den 

fysiska aktiviteten i dagliga livet viktig att utvärdera och förbättra. (Enright 2003) För att 

erhålla mätvärden på detta används accelerometrar. De används mer än tidigare för att mäta 

aktivitetsnivå hos KOL-patienter. (Waschki et al 2012) För att mäta eller skatta livskvalitet 

används olika livskvalitetsenkäter några exempel är Short form -36 (SF-36), Saint Georges 

Respiratory Questionaire (SGRQ), Eq5d och CCQ (Chronic COPD Questionnaire).   

(American Thoracic Society, 2002: Jehn et al 2012)  

Vid studier av samband mellan olika parametrar vid fysisk aktivitet var ett fynd att 

intensiteten vid dagliga promenader kunde förutsäga hur patienten skulle skatta livskvaliteten 

med Short form -36 (SF-36) samt Saint Georges Respiratory Questionaire (SGRQ). (Jehn et al 

2012) De med sämsta värdena i gångintensitet hade sämst resultat gällande skattad livskvalitet 

och svårast KOL enligt GOLD. Detta tyder på att man genom att mäta den fysiska 

aktivitetsnivån med accelerometer kan förutsäga patientens livskvalitet. (Jehn et al 2012) 

I en studie av Mador, Patel och Nadler (2011) var syftet att ta reda på om patienter med KOL 

ökade sin fysiska aktivitetsnivå efter en åtta veckors KOL-rehabilitering. Studien hade en 

åldersmatchad kontrollgrupp. KOL-gruppen hade vid basmätningen en signifikant lägre 
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aktivitetsnivå än kontrollgruppen. Efter rehabiliteringen sågs en signifikant förbättring 

gällande fysiska kapaciteten och livskvalitén hos KOL-gruppen. Däremot sågs inte någon 

signifikant förbättring i aktivitetsnivå mätt med accelerometer. (Mador, Patel & Nadler 2011)  

I en liknande studie, där effekten av sju veckors träning i KOL-skola i poliklinisk 

sjukhusmiljö studerades, framkom en signifikant förbättring gällande träningskapacitet, 

livskvalitet och sänkt energiåtgång vid fysisk ansträngning. Direkt efter rehabiliteringen sågs 

även en signifikant förbättring gällande aktivitetsnivå mätt med accelerometrarna.  

Dock hade samtliga förbättringar återgått till utgångsläge vid mätning efter ett år. (Egan, 

Deering, Blake, Fullen, McCormack, Spruit & Costello 2012) 

Efter multidisciplinär KOL-rehabilitering, föreläsningar och träning, under sex månader 

visades att det sker en förbättring av arbetskapacitet, muskelkraft, livskvalitet och att den 

dagliga gångsträckan förbättrades efter träningsperioden. Även rörelseintensiteten hade ökat 

när patienterna promenerade. (Pitta, Troosters, Probst, Langer, Decramer & Gosselink 2008) 

Liknande resultat har också kommit fram vid träning på en lågintensiv nivå, en gång per 

vecka på klinik samt enligt hemträningsprogram med specifika träningsmål under en sex 

månaders period. Resultaten var jämförbara med andra publicerade studieresultat med 

rehabiliteringsprogram som innebar en högre arbetsintensitet och frekvens. (Bauman, Kluge, 

Rummel, Klose, Hennings, Schmoller & Meyer 2012)  

Högintensiv och högfrekvent gruppträning i vatten samt på land under en 12 veckors period, 

tre gånger per vecka, gav signifikant förlängd gångsträcka i båda grupperna mätt med ISWT – 

Incrementel Shuttle Walking Test och ESWT – Endurance Shuttle Walking Test. 

Landgruppen förbättrade sig med i snitt 25 meter på ISWT och bassänggruppen med i snitt 

179 meter på ESWT. (Wadell et al 2004b) En kontrollgrupp ingick i studien och skillnaden 

mellan kontrollgruppen och interventionsgrupperna var även den signifikant. Bassänggruppen 

visade även signifikant förbättring gällande livskvalitet, aktivitetsnivå samt psykisk hälsa 

jämfört med land- och kontrollgruppen. (Wadell et al 2004b) Vid uppföljning av samma 

studiegrupp efter nio månader med en minskad träningsfrekvens, var konklusionen att träning 

en gång per vecka för KOL-patienter inte är tillräckligt för att bibehålla de effekter som 

uppnåtts efter tre månaders högintensiv och högfrekvent träning. (Wadell et al 2005) Att det 

krävs ytterligare forskning för att komma fram till vilket eller vilken rehabiliteringsform 

gällande intensitet, frekvens och typ av träning som krävs för den bästa och de mest 

långsiktiga resultaten är tydligt då flera studier tyder på en förändring direkt efter avslut men 

vid långtidsuppföljning visar att patienterna inte bibehållit de effekter rehabiliteringen 
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resulterat i. (Egan et al 2012: Mador et al 2011: Wadell 2004a: Wadell et al 2004b: Wadell et 

al 2005) 

I studierna av Mador et al (2011) samt Egan et al (2012) utvärderades effekterna av 

deltagande i KOL-rehabilitering, motsvarande det upplägg som KOL-skolan i denna studie. 

Dessa har visat på liknande resultat. Resultaten i båda studierna visar på en förbättring i fysisk 

kapacitet och livskvalitet men ger inte någon ökning på lång sikt i fysisk aktivitetsnivå sett 

utifrån steg per dag samt tid i stillasittande. (Egan et al 2012: Mador et al 2011)  

 

1.3 Etiska överväganden 

Forskning har visat att KOL rehabilitering ger patienterna som tränar en bättre hälsa och 

träningskapacitet utan några rapporterade risker för komplikationer. Alla patienter som har 

KOL har nytta av och bör erbjudas träning för att förbättra sin kondition och styrka samt att 

minska sina besvär av andfåddhet och utmattning. (Romain et al 2001) (Wadell et al 2001) 

Rehabilitering för patienter med KOL är väl etablerat och främsta målet med rehabiliteringen 

är att bibehålla högsta möjliga funktion och aktivitetsnivå. (Wadell et al 2001) KOL-

rehabiliteringar finns i många former och det krävs fler studier för att komma fram till vilken 

form och vilken typ av aktivitet som ger bäst effekter på kort och lång sikt. (Green et al 2001: 

Wadell et al 2001: Wadell et al 2004b)  

 

Denna studie utfördes på en primärvårdsrehabilitering som är belägen i en svensk storstad. 

Den utfördes för att utvärdera om den KOL-rehabilitering som genomförs på kliniken hade 

någon effekt på dagliga aktivitetsnivån, fysisk kapacitet, antalet steg/dag samt om patienterna 

blev mindre stillasittande och även koppla det till hur patienterna skattar sin livskvalitet och 

sina aktuella besvär. Det enda som tillkom vid denna studie, utöver den verksamhet som 

bedrivs i vanliga fall, var att patienterna skulle ha en accelerometer runt magen i minst fyra 

dagar från morgon till kväll före och efter deltagandet i KOL-skolan. Att använda 

accelerometer som utvärderingsinstrument ökade inte några risker för patienterna. 

Då upplägget på KOL-skolan inte ändrats förutom tillägget av accelerometer som extra 

mätinstrument finns det inga ökade risker för patienterna att delta i studien.  

Vid studiens start var studier med accelerometer som utvärderingsmetod vid KOL-

rehabilitering inte så frekvent förekommande vilket var en av anledningarna att studien 

genomfördes.  
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Vid all KOL-träning användes säkerhetsåtgärder för att minska riskerna för patienterna under 

deltagandet. Syresättningen(SaO2) följdes hos patienterna med en pulsoximeter. Patienterna 

skattade även ansträngning enligt BORGs RPE skala, rekommendationen var att de vid 

ansträngning ligger på 13-15. Även blodtrycket följdes och observerades hos patienterna vid 

behov.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka om patienter efter deltagande i KOL-skola under sju 

veckor blir mer aktiva i sin vardag och ökar sin fysiska aktivitetsnivå samt relatera detta till 

förbättring i livskvalitet och fysisk kapacitet.  

 

1.4.1 Frågeställningar 

 Ökar den fysiska aktivitetsnivån mätt med accelerometer hos patienter med KOL som 

deltagit i KOL-skola under en 7 veckors period? 

 Ökar den fysiska kapaciteten mätt med 6-minuters gångtest hos patienter med KOL 

som deltagit i KOL-skola? 

 Ökar ADL och livskvaliteten mätt med Eq5d efter 7 veckors deltagande i KOL-skola.  

 Minskar upplevda besvär vid KOL, mätt med CCQ, för de patienter som har deltagit i 

KOL-skola. 
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2 Material och metod 

Studien är en kvantitativ prospektiv cohort studie.  

2.1 Urval av patienter 

 Deltagarna i studien var patienter med KOL, stadie 1-4 som blivit remitterade alternativt 

rekommenderade deltagande i KOL-skola av läkare, Astma/KOL-sköterska eller vårdcoach.  

Den här studien genomfördes på en primärvårdsrehabilitering i en svensk storstad under fyra 

perioder med fyra grupper om max femton patienter i varje grupp. Samtliga patienter 

tillfrågades om de ville delta i studien. 

Inklusionskriterier: patienter med diagnostiserad KOL stadie 1-4, kvinnor och män i åldrarna 

45-90 år.  

Exklusionskriterier: patienter med KOL stadie 4 som var syrgasberoende största delen av 

dygnet. Frånvaro vid sex eller fler tillfällen. 

För att räknas som deltagare i hela studien krävdes deltagande vid minst 9 av 14 kurstillfällen.   

 

Av 40 tillfrågade patienter tackade 36 patienter ja till att delta i studien.(se tabell 1) Under 

studien hoppade två patienter av, en på grund av personliga skäl och den andra för att hon 

erbjöds KOL-rehabilitering i den egna kommunen. Övrigt bortfall berodde på hög frånvaro 

för sjukdom samt förhinder på grund av resa eller annat personligt skäl. 

Antalet deltagare som fullföljde studien blev 25 stycken och deltagare med 

accelerometervärden från både före och efter studien blev 14 stycken. Fyra stycken 

accelerometrar med värden efter deltagandet i KOL-skolan försvann i hanteringen och fyra 

stycken hade inte läst in några data alternativt att patienten ej haft den på sig. Tre deltagare 

kunde inte närvara vid utlämning av accelerometrarna vid första eller sista tillfället och fick 

därför endast mätvärden från 6-minuters gångtest och enkäter. 

 

Tabell 1. Bortfallsanalys. 

 

Antal 

patienter som 

erbjöds att 

delta. 

Tackat 

ja 

Bortfall pga 

hög 

frånvaro >5 

tillfällen  

Genomförde 

KOL-skolan 

Deltagare 

hela studien 

med 

accelerometer 

Totalt 

(n) 
40 36 11 25 14 
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2.2 Studieupplägg och mätmetoder 

Patienterna kallades till KOL-skolan via telefon. De tillfrågades då om intresse att delta i 

studien.  

Två veckor före KOL-skolans start kallades patienterna till kliniken för ett individuellt besök 

och senare samma vecka kallades de som ville delta i studien till ett informationsmöte där de 

även tilldelades sin accelerometer av typ GT3X, (ActiGraph, 49 East Chase Street, Pensacola, 

FL 32502). Patienterna fick muntlig och skriftlig information om studien och fick fylla i ett 

skriftligt godkännande. (bilaga 1och 2)  

Patienterna informerades om att deltagandet var helt frivilligt och anonymt och att de kunde 

hoppa av deltagandet när som helst under kursens gång utan att det skulle påverka 

behandlingen. De fick information om studiens syfte och upplägg. I den skriftliga 

informationen fanns kontaktuppgifter till studieledare och handledare om de ville ställa frågor 

angående studien.  

Funktionstest 

Vid det individuella besöket utfördes en anamnestagning och efter det PEF- Peak Expiratory 

Flow (Airmed, Clement Clark International Ltd. London, England) som mäter maximalt 

utandningsflöde och 6-minuters gångtest som är ett väl beprövat gångtest och rekommenderas 

av American Thoracic Society (2002). Referensvärden för 6-minuters gångtest hos friska 

individer i åldrarna 20-50 år, medelvärdet för kvinnor ligger på 593 meter (536-650) samt för 

männen på 638 meter (594-682), detta enligt en studie av Chetta, Zaninib, Pisic, Aielloa, 

Tzania, Nerib & Olivieria 2006. 

Gångtestet utfördes i en korridor med uppmätt sträcka på 20 meter. Patienten ombads att 

under sex minuter gå sträckan fram och tillbaka i självvald hastighet med målet att gå så långt 

som möjligt. De fick även instruktionen att säga till om de behövde ta en paus eller avbryta på 

grund av för stor ansträngning eller andra besvär. Detta noterades i sådant fall i formuläret. 

Samma instruktioner gavs vid gångtestet före och efter KOL-skolan. Syresättning, SaO2 och 

puls kontrollerades före och efter testet samt ansträngningsnivå enligt BORGs RPE-skala och 

bentrötthet, dyspné och smärta enligt BORGs CR-10 skala. Längd, midjemått och vikt mättes 

utan skor och med liknande klädsel vid båda tillfällena.  

Skattningsformulär 

Patienterna fick fylla i två olika skattningsformulär, Eq5d och CCQ-Chronic COPD 

questionnaire. Patienterna fyllde i enkäterna på egen hand utan terapeutens inblandning. 
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Eq5d är en grov skattning av ADL- aktiviteter i dagliga livet, fem frågor om hälsotillstånd i 

fem dimensioner rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, smärtor/besvär och 

oro/nedstämdhet samt en hälsobarometer där patienten får skatta sitt allmänna hälsotillstånd 

på en VAS-skala från 0-100mm. Frågorna ger svarsalternativ på tre nivåer; inga besvär, 

måttliga besvär eller svåra besvär. På hälsobarometern skattar patienten sitt allmänna 

hälsotillstånd från 0 mm som står för -sämsta tänkbara hälsotillstånd till 100 mm som står för 

-bästa tänkbara hälsotillstånd. Endast resultat från hälsobarometern redovisades i studien. 

(Lin, Pickard, Krishnan, Joo, Au, Carson, Gillespie, Henderson, Lindenauer, McBurnie, 

Mularski, Naureckas, Vollmer & Lee 2014)  

CCQ mäter patienternas upplevelse av besvären av sin sjukdom samt livskvalitet, patienterna 

skattar mellan 1-6 på samtliga tio frågor där sex poäng visar på stora besvär och ett poäng 

lindriga besvär. Poängen räknas sedan samman och delas på antal frågor så man får ett summa 

score. (Molen, Willemse, Schokker, Hacken, Postma & Juniper 2003) 

Mätning av fysisk aktivitet 

För att studera förändringar i daglig aktivitet användes Accelerometer GT3X som mäter 

frekvens, duration och intensiteten på patientens aktivitet. Accelerometrarna samplade på 30 

Hz i tre axlar. Remoortel, Raste, Louvaris, Giavedoni, Burtin, Langer, Wilson, Rabinovich, 

Vogiartzis, Hopkinson & Troosters (2012) fann i sin studie att GT3X tillsammans med två 

andra triaxiala accelerometrar visade på god validitet då de tittade på korrelationen mellan 

VO2, indirekt kalorimetri och hur accelerometern reagerade på förändring av intensiteten på 

olika aktiviteter hos patienter med KOL. Accelerometrarna mätte det som avsågs, 

förändringar i fysisk aktivitet. (Remoortel et al 2012) 

Accelerometern mäter samtliga rörelser patienten gör och resultaten av mätningen ger en bild 

av hur patientens dagliga aktivitet ser ut. I denna studie analyserades tid i 

stillasittande/inaktivitet, antal stillasittande perioder och antal steg/dag. Det krävdes att 

accelerometern satt på under minst tio timmar per dag i minst fyra dagar för att få data med 

hög reliabilitet.  

Den tidigare rekommendationen för antalet steg per dag låg på 10 000, enligt WHO. De nya 

riktlinjerna beskriver istället aktivitetsnivån utifrån antal minuter per vecka. Minst 150 

minuter per vecka rekommenderas. (World Health Organisation 2017) 

Utöver KOL-skolans sju veckor tillkom perioderna som patienterna skulle bära 

accelerometern. Accelerometern bars fäst runt midjan under fyra-sju dagar före KOL-skolans 

start samt fyra-sju dagar efter KOL-skolans avslut. Den skulle bäras från morgon till kväll. 
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Flera studier där accelerometer har använts för att mäta fysisk aktivitet hos KOL-patienter 

beskriver god validitet, reliabilitet och reproducerbarhet. (Corronado et al 2002: Coronado, 

Janssens, de Muralt, Terrier, Schutz & Fitting 2003: Pitta e el 2005: Remoortel et al 2012: 

Waschki et al 2012) 

Tre patienter kunde inte delta vid utlämningen av accelerometrarna vid första eller sista 

utlämningen, dessa patienter fick därför endast värden från 6-minuters gångtest och enkäter. 

Accelerometrarna lämnades sedan för avläsning, datan matades in i programmet Active Life 

6.6.2, Actigraf  LLC Pensacola, CA.  Cut points enligt Freedson 1998. 

Fyra accelerometrar med utvärden missades att bli avlästa på grund av mänskliga faktorn.  

 

2.2.1 Intervention 

KOL-skolan pågick i sju veckor. Innehållet i skolan bestod av fyra föreläsningstillfällen, 

KOL-teori, andningsteknik, kostföreläsning samt föreläsning om ergonomi och 

energibesparande strategier. Varje föreläsning var cirka en timme lång.  

Tolv tillfällen erbjöds för träning i gymmet bestående av både konditions- och styrketräning. 

Vid ett av tillfällena fanns möjlighet att prova på stavgång. Första tillfället i gymmet gav 

sjukgymnasten en introduktion av träningsprogrammet och träningsredskapen, efter det gick 

arbetsterapeuten igenom målformulering och patienterna fick sätta upp individuella mål för 

perioden i KOL-skolan.  

Vid träningen i gymmet kunde det föreligga risk för skada eller försämring om patienten inte 

lyssnade och följde instruktionerna från sjukgymnast och arbetsterapeut. Under träningen 

fanns en terapeut på plats i gymmet för att uppmärksamma om någon behövde stöd och hjälp i 

träningen samt för att vid behov mäta syresättning och puls.  

Patienterna kunde sjunka i syresättning(SaO2) under träningen och därför användes 

pulsoximeter, BCI3301, för att observera patienternas syresättning samt puls kontinuerligt. 

Patienterna skattade även ansträngning enligt BORGs RPE skala under träningen, 

rekommendationen var att de vid ansträngning skulle ligga på 13-15 på skalan.  

Om patienten sjönk under 88-90% i SaO2 sänktes arbetsbelastningen och/eller durationen. 

Patienterna lärde sig att använda pysandning, sluten läppandning, vilket lugnar ner andningen 

och ökar trycket i lungan vilket hjälper till att få ut syret i blodet. Detta hjälper till att hålla 

syresättningen på en acceptabel nivå >90% under fysisk aktivitet och träning. 
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Om syresättningen ändå sjönk under den acceptabla nivån fick patienten sitta och vila och 

pysandas tills nivån steg upp till >90%. Även blodtrycket följdes och observerades hos 

patienter vid behov. 

Träningsprogrammet som patienterna tilldelades gav förslag på 12 övningar, tre 

konditionsövningar och nio styrkeövningar. Styrkeövningarna är främst för att träna de större 

muskelgrupperna. Konditionsträningen utfördes på ergometercykel (Monark, modeller 90818 

E och Ergomedic 939 Medical, Monark Exercise AB, Kroons väg 1, 780 50 Vansbro, 

Sweden), sittande crosstrainer (Nustep TRS4000 recumbent crosstrainer, Nustep inc. 5111 

Venture Drive Suite 1, AnnArbor, MI 48108, USA), Tecnogyms Armcykel Exite, 

Crosstrainer Exite (Qicraft Sweden AB, Mariehallsvagen 37e, 168 65 Bromma, Sweden) eller 

gåband (Treadmill, Trimline 7200.one, HEBB Industries Inc. 10243 County Rd 2121, Tyler, 

TX 75707, USA.)  

Styrketräningen utfördes i första hand i maskiner med en belastning på 65-70% av 1RM. 

(Tecnogyms Elementserie, Qicraft Sweden AB, Mariehällsvagen 37e, 168 65 Bromma, 

Sweden). Övningarna som ingick i programmet var benpress, sittande ben böj, sittande 

bensträck, sittande rodd, lats drag och magträningsmaskin. Övriga övningar på programmet 

var uppkliv på stepbräda, träning med skivstång och hantlar för armar och axlar samt 

uppresningar/knäböj.  

Det upplägg patienterna rekommenderades var att variera mellan konditions- och 

styrketräning, ca 3-6 styrkeövningar och 1-3 pass i konditionsapparat. Intensiteten på 

träningen skulle vara så att de blev andfådda och trötta i musklerna, cirka 13-15 på BORGs 

RPE-skala. Varje träningstillfälle varade ungefär en timme. Träningen individanpassades 

utifrån varje patients förutsättningar och utgångsläge. Alla föreläsningar samt alla 

träningstillfällen skedde i grupp. 

Vid tredje träningstillfället instruerades ett hemträningsprogram med gummiband. På 

programmet fanns det sju övningar för övre extremitet, axel och skuldermuskulatur.  

Patienterna rekommenderades att utföra övningarna de dagarna de inte var på kliniken och 

tränade. 

Rörlighetsträning och stretchövningar instruerades efter hand för bröstrygg, axlar och 

skuldror samt hals- och nackmuskulatur.  

Sista veckan utfördes 6-minuters gångtest igen och samtliga enkäter, Eq5d med 

hälsobarometern och CCQ, fylldes i som vid första tillfället. Patienterna fick även fylla i en 

utvärdering av KOL-skolan.  
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Samma procedur upprepades med grupp 2-4. 

 

2.3 Databearbetning och statistik 

De flesta statistiska beräkningar genomfördes med Statistica (version 64), icke parametriska 

tester och basic statistics. 

Data från accelerometrarna matades in i programmet Active Life 6.6.2, Actigraf  LLC 

Pensacola, CA.  Cut points enligt Freedson 1998. Under 100 CPM (counts per minute) räknas 

som stillasittande, <1952 CPM räknas som lågintensiv aktivitet och 1952-5724 CPM räknas 

som måttlig-högintensiv aktivitet. 

För att beräkna förändringar i aktivitetsnivå, aktivitetsmönster, 6-min gångtest, CCQ och 

Eq5D-hälsobarometern användes Wilcoxson matched pairs test. 

Signifikansnivån sattes till p<0,05.  Konfidensintevall används för att beskriva spridningen på 

värdena.  

Spearman correlation analysis användes för att se på korrelationen mellan stillasittande tid i 

min/dag, stillasittande perioder/dag, antal steg/dag samt 6-min gångtest, Eq5d och CCQ. 

Beräkningen som gjordes för att jämföra steg/dag mellan bortfallsgruppen och studiegruppen 

gjordes i SPSS, Independent Kruskawallis test användes 
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3. Resultat 

Av 40 tillfrågade patienter var det 36 stycken som tackade ja till deltagande i studien. I den 

slutgiltiga försöksgruppen återstod 25 deltagare. Bortfallet bestod av 11 patienter som av 

olika anledningar föll bort. En person hoppade av KOL-skolan av personliga skäl och en för 

att delta i KOL-skola i sin hemkommun. Övriga patienter hade lågt deltagande på grund av 

frånvaro för sjukdom och av privata skäl.  

 

Tabell 2. Beskrivning av studiedeltagare. 

Grupp Bortfallsgrupp Slutgiltig försöksgrupp 

Antal (n) 11 25 

Män/ Kvinnor (n) 6/5 9/16 

Ålder (m, min-max) 64,4 (47-75) 70,8 (46-91) 

Rökare/fd rökare 

/icke rökare (n) 
3/8/0 5/18/2 

BMI (m) 25,6 27,0 

PEF, Liter/minut 

(m, min-max) 
375 (180-560) 362(140-620) 

6 MWD meter 

(m, min-max) 
350 (160-530) 315 (140-490) 

Antal steg/dag 

(m, min-max) 

 

4964 

(760-18425) 

(n=10) 

10818 

(2711-18161) 

(n=14) 

Stillasittande tid, 

min/dag 

(m, min-max) 

 

310 

(61-534) 

(n=10) 

224 

(57-411) 

(n=14) 

 

Av de totalt 25 patienterna hade 14 patienter accelerometervärden från före och efter KOL-

skolan. Samtliga patienter hade värden från 6-minuters gångtest, 20 patienter från Eq5d och 

23 patienter värden från CCQ. 

Värdena från accelerometrarna visade på en icke signifikans gällande ökning i aktivitetsnivå 

efter deltagandet i KOL-skolan. Värdena varierade stort.  
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Resultatet för stillasittande tid visade en tendens till minskning på i medel 26 minuter efter 

interventionen (p=0,055), se figur 1. 

Resultatet för antal steg/dag (p=0,330) samt antal perioder av stillasittande, (sedentary bouts), 

(p=0,875) visade ingen signifikant förändring, jämfört före och efter deltagandet i KOL-

skolan. Se figur 3 

Av 25 patienter var det 21 stycken som förbättrade sin gångsträcka vid 6-minuters gångtest, 

från den minsta ökningen på 10 meter till största ökningen på 330 meter, i medel 60 meter 

(p=0,0002). En ökning på 17%. Före KOL-skolans start gick patienterna i snitt 322 meter och 

vid avslut gick de 377 meter. Se figur 2 
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Figur 1 – Förändring i minuter stillasittande tid före och efter interventionen (N.S. p=0,055 

N=14). 
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Figur 2 - Förändring 6-minuters gångtest, före och efter intervention (p=0,0002. N=25) 
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 Figur 3. Antal steg per dag under 5 dagar, före samt efter interventionen (N.S. p=0,330 

N=14).  
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Både skattningen av allmänna hälsotillståndet på Eq5d-hälsobarometer och CCQ, skattning av 

besvär senaste 7 dagar, visade på signifikant förbättring. 

Eq5d-hälsobarometern skattat från 0-100 mm, visade på en förbättring från i snitt 56mm till 

64 mm (p=0,022) och på CCQ skattade patienterna 0,29 poäng mindre, från 2,32 till 2,03 

poäng av maxpoäng 6,0 (p=0,046). Det patienterna skattade störst förbättring på efter 

deltagandet var att de kände sig mindre andfådda vid fysisk aktivitet, mindre begränsade vid 

ansträngande fysiska aktiviteter- t.ex gå i trappor och motionera, måttliga fysiska aktiviteter- 

exempelvis promenera och utföra hushållsarbete samt mindre begränsade vid dagliga 

aktiviteter såsom påklädning och att tvätta sig.  

Samband sågs mellan steg/dag och stillasittande tid i minuter efter intervention, (r = -0,538). 

Däremot sågs inget samband mellan resultaten från accelerometermätningarna och enkäterna 

efter interventionen. Inte heller resultaten på 6-minuters gångtest och enkäterna visade på 

något samband.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om patienter efter deltagande i KOL-skola under sju 

veckor blir mer aktiva i sin vardag och ökar sin fysiska aktivitetsnivå samt relatera detta till 

förbättring i livskvalitet och fysisk kapacitet.  

Denna studie med multidisciplinär rehabilitering för KOL-patienter resulterade i en 

signifikant förbättring på 6-minuters gångtest, förbättring av livskvalitet och att patienterna 

direkt efter rehabiliteringen upplevde mindre besvär av sin KOL.  

Resultatet visade en tendens till att patienterna fortfarande var stillasittande lika ofta men att 

de var stillasittande kortare stunder. Om försöksgruppen varit större kunde tendensen ha visat 

på en signifikant förbättring. Ingen ökad aktivitetsnivå i dagliga livet, steg per dag, kunde 

redovisas men ett samband sågs mellan steg/dag och minskning i stillasittande tid.  

Detta stämmer överens med de resultat som kom fram i Mador et als studie där man såg 

förbättring i fysisk kapacitet och livskvalitet men att det inte visade på någon signifikant 

förändring i aktivitetsnivå. (Mador et al 2011) 

Mätvärdena i denna studie visade på stor variation för antal steg per dag trots att det varit 

många mätdagar. Anledningen till detta kan vara att patienterna varierar kraftigt i aktivitet 

även i vanliga fall eller att några patienter har svarat bättre på rehabiliteringen. I 

bortfallsanalysen sågs att de patienter som inte deltog fullt ut i KOL-skolan hade en lägre 

medelålder, lägre BMI, högre PEF-värde och längre snittsträcka på 6-min gångtest. Däremot 

hade bortfallsgruppen längre stillasittande tid samt färre steg/dag inför rehabiliteringen mätt 

med accelerometern än de som deltog fullt ut. 

Bortfallet i denna studie blev 30%. Samtliga studier som använts som referenser i denna 

studie visar på ett visst bortfall, i snitt 20,4% (4,6–25%). Oftast beror bortfallet på sjukdom 

eller att patienterna uteblivit vid uppföljning, det senare i de studier de tittat på mer 

långsiktiga effekter av KOL-rehabilitering. (Bauman et al 2012: Berry et al 2010: Egan et al 

2012: Lin et al 2014: Remoortel et al 2012: Wadell et al 2001: Wadell et al 2004b: Wadell 

2005) Bortfallet i grupperna har berott på både fysiska besvär och privata skäl. De 

anledningar patienterna i studien uppgav var sjukdom, brist på tid på grund av arbete eller 

familjeskäl. 

KOL-patienter lider sällan av bara sin KOL utan har ofta andra sjukdomar eller fysiska besvär 

som även det påverkar deras aktivitetsnivå. I de flesta studier exkluderas oftast patienter med 

exempelvis hjärt-kärlsjukdom, neurologiska sjukdomar och ortopediska 
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funktionsnedsättningar eftersom det kan påverka förmågan att utföra KOL-rehabiliteringen 

fullt ut. (Berry et al 2010: Egan et al 2012: Lin et al 2014: Kawagoshi et al 2013: Wadell et al 

2004b: Wadell 2005: Waschki et al 2012) Valet att inte exkludera dessa patienter i denna 

studie gjordes för att denna patientgrupp oftast består av multisjuka patienter, patienter med 

fler diagnoser än KOL. Studien skulle på så vis redovisa ett så rättvist och kliniskt relevant 

resultat som möjligt utifrån hur patientgruppen ser ut trots att resultatet skulle kunna se 

annorlunda ut med en mer homogen grupp. Detta kan ha lett till ett större bortfall och kan 

därmed påverkat resultatet i studien. Hänsyn bör tas till att individerna har olika 

förutsättningar beroende på sin sjukdomshistoria. Tidigare erfarenheter av fysisk aktivitet och 

träning samt tidigare och nuvarande livsstil påverkar också hur patienterna kan ta till sig 

träningen.  

Liksom flera studier visade även denna studie att det är svårt att hitta en form på 

rehabiliteringen som leder till förbättring i aktivitetsnivå i dagliga livet. (Egan et al 2012: 

Mador et al 2011)  

I denna studie kan en av orsakerna vara det låga antalet mätningar med accelerometer efter 

genomgången rehabilitering. Detta på grund av bortfallet som berodde på tekniska problem 

med utrustningen och mänskliga faktorn. Endast 14 patienter fick ett mätvärde från 

accelerometrarna, efter rehabiliteringsperioden, jämfört med 25 patienter från 6-minuters 

gångtestet. Om studien från start bestått av fler deltagare eller mindre bortfall kunde 

slutresultatet ha sett annorlunda ut. Istället för en tendens till ökning av aktivitetsnivån kunde 

det visat på en signifikant ökning av aktivitetsnivån mätt med accelerometrarna.  

Vid gångtestet där fler data finns ses en direkt förbättring hos 21 av 24 patienter men inte i 

antal steg/dag mätt med accelerometer. Patienterna ökade sin gångsträcka med 10-330 meter, 

i snitt 60 meter, 17 % vilket är en signifikant ökning av gångsträcka, (p<0,0002). Detta 

stämmer överens med flera studier som liknade denna studie där man utvärderat med 6-

minuters gångtest efter KOL-rehabilitering.  (Coronado et al 2003: Egan et al 2012)  

Förbättringen på gångtestet i denna studie kan vara ett resultat av träningen, förbättrad 

kondition och styrka tillsammans med tilltron till sin egen förmåga. Patienterna upplever inte 

samma obehag och oro för att bli andfådda. (Pauwels et al 2001) Detta i enlighet med hur 

patienterna skattade upplevelsen av sina besvär på CCQ formuläret. De upplevde efter KOL-

skolan mindre besvär med andfåddhet vid fysisk aktivitet och kände sig mindre begränsade 

vid måttligt fysiskt krävande aktiviteter. Det var signifikant skillnad i hur de skattade 

andfåddhet vid ansträngande och måttligt ansträngande fysiska aktiviteter men det fanns i 
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denna studie inget samband mellan resultaten vid 6-minuters gångtest och skattningen av på 

CCQ. 

Vid en studie där patienterna tränade med eller utan syre presterade gruppen som tränade med 

luft utan extra syrgas bättre än de som fick träna med extra syrgas. Vid det uppföljande 6-

minuters gångtestet upplevde patienterna i den gruppen som tränat med luft utan extra syrgas 

signifikant lägre ansträngning och gruppen som tränat med extra syre upplevde utöver mindre 

ansträngning även mindre andfåddhet. Detta kan tolkas som att patienter med 

ansträngningsutlöst syrebrist kan träna, prestera och få en förbättring även utan extra syrgas. 

(Wadell et al 2001) 

 

KOL-rehabilitering har i flera studier visat på positiva resultat. Patienterna beskriver en bättre 

hälsa och livskvalitet som följd av en ökning i fysisk kapacitet, styrka och funktion både 

fysiskt, psykiskt och socialt. (Pitta et al 2008) 

Det är dock fortfarande oklart hur rehabiliteringen ska se ut för att ge bäst och mest 

långsiktiga resultat.  

Denna studie liksom flera andra utvärderar endast effekten av KOL-rehabiliteringen 

kortsiktigt. De som testar effekten på lite längre sikt har sett att effekten oftast avtar. (Egan et 

al 2012: Wadell et al 2005) Så en fråga att forska vidare på är -Hur får vi patienterna att 

fortsätta att träna för att bibehålla effekterna av rehabiliteringen? 

 

Metodiska hänsynstaganden 

En del av bortfallet berodde på mänskliga faktorn. Fyra stycken accelerometrar med 

mätvärden från efter KOL-skolan blev inte inlästa. Accelerometrarna tappades bort i 

hanteringen.  

Att patienterna har gjort 6-minuters gångtest tidigare inför KOL-skolan och därmed är mer 

införstådd med hur testet skall genomföras kan vara en anledning till en viss förbättring. 

Enligt American thoracic society kan ett andra test, ett så kallat re-test, ca 1 timme efter det 

första testet visa på en förbättring på mellan 0-17%. Vid en studie med 470 väl motiverade 

KOL-patienter gjordes två 6-minuters gångtest med ett dygn emellan. Andra testet visade en 

genomsnittlig förbättring på gångsträckan motsvarande 5,8 %. I denna studie var 

snittökningen i gångsträcka 17 % vilket är klart mer än den beskrivna 5,8 % -iga ökningen 

som erhölls vid re-testet med 24-timmars mellanrum (American Thoracic Society 2002). 
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Anledningen till förbättringen kan vara att patienten känner mindre oro, hittar en bättre 

gånghastighet och steglängd, samt förbättrad koordination. Om dessa effekter kvarstår vid ett 

gångtest efter en månad eller längre finns inga studier på. (American Thoracic Society 2002) 

Accelerometrarna har blivit ett alltmer använt mätinstrument vid liknande studier. De ger en 

rättvis bild av hur patienternas aktivitetsnivå ser ut och den mäter samtliga rörelser och dess 

intensitet. Instrumentet har i flertalet studier visat på god validitet och reliabilitet (Pitta et al 

2005) 

Dock krävs tid för att informera deltagarna om hur utrustningen skall användas, de ska samlas 

in och läsas av och sedan skall värdena från accelerometrarna bearbetas. Utrustningen kan 

vara trasig och patienten kan glömma att sätta på sig den vid ett eller flera tillfällen.  

 

Konklusion 

I denna studie med multisjuka KOL-patienter har vi kunnat påvisa en signifikant ökning i 

gångsträckan på 6-min gångtest efter deltagande i KOL-skola under 7 veckor. 

Patienterna skattade även lägre besvär av andfåddhet vid fysiskt krävande aktiviteter efter 

KOL-skolan och fick förbättrat psykiskt välmående. Dock kunde ingen signifikant ökning i 

aktivitetsnivå, steg/dag påvisas. Däremot sågs en tendens till minskning i stillasittande tid. 

Inget samband förelåg mellan förbättringarna i 6-minuters gångtestet relativt Eq5ds 

hälsobarometer och CCQ vilket tyder på att båda instrumenten bör ingå i utvärderingen av 

KOL-skolan då de mäter andra aspekter av förbättringen, hur patienterna upplever sina besvär 

av sjukdomen och hur det i stort påverkar livskvalitén. 

KOL-skolan i studien gav en förbättring hos patienterna. Dock krävs fler och större studier för 

att få fram vilken typ av rehabilitering som ger störst och mest långsiktig effekt.  
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Bilaga 1 

Information till dig som ska delta i KOL-skole studie under perioden 130205-130321, 130402-130516, 130827-

131010 eller 131022-131205 

I Sverige har ca 500 000-700 000 människor KOL – kroniskt obstruktiv lungsjukdom.  

Patienterna drabbas av andfåddhet, trötthet, muskulär svaghet, nedsatt kondition och daglig fysisk aktivitet och i 

samband med detta ser man att patienterna skattar sin livskvalitet lägre än friska människor. 

Forskningen kring KOL-patienter har visat att rökstopp och att man ökar sin fysiska aktivitetsnivå gör sjukdomen 

lättare att leva med. Man kan inte bli frisk från sin KOL med dessa förändringar men man kan minska sina besvär 

och på så vis orka leva ett aktivare liv. 

KOL-skolor finns i olika former och man har sett att de ger effekt. Studier har visat att aktivitetsnivån ökar, besvären 

minskar, man vågar vara med aktiv i sin vardag vilket ofta resulterar i att man skattar en högre livskvalitét.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur den fysiska aktivitetsnivån, fysiska kapaciteten och livskvalitén 

påverkas hos KOL-patienter efter deltagande i KOL-skola under 7 veckor. 

För dig som patient innebär deltagandet att du under en vecka innan KOL-skolan startar och en vecka efter att 

kommer att få en accelerometer att bära på kroppen. Den mäter all aktivitet som du utför under dagen. Allt från 

dammsugning, plocka ur diskmaskinen och mer träningsliknande aktiviteter som exempelvis promenader. Vissa 

uppgifter från de formulär du kommer att fylla i under KOL-skolan kommer att bearbetas och vara med som resultat 

i studien. 

Inga uppgifter som kan avslöja dig som individ kommer att publiceras.  

Dina vanliga journaluppgifter kommer att som vanlig sparas i journalsystemet Take Care på mottagningen. Alla 

formulär som du fyller i under KOL-skolan som ska vara en del av studien kommer att avidentifieras innan 

bearbetning av data genomförs. Studien kommer att redovisas på gruppnivå, enskilda individers resultat kommer ej 

att kunna härledas till den enskilde deltagaren. 

Du får när som helst under KOL-skolans gång hoppa av studien och det kommer INTE att påverka din 

rehabilitering. 

Ansvarig för att uppgifterna kommer att behandlas enligt PUL – Personuppgiftslagen är GIH – Gymnastik och 

idrottshögskolan. 

För ytterligare information eller vid frågor kan ni kontakta Christel Fredriksson, legitimerad sjukgymnast alternativt 

Handledare Karin Henriksson Larsén, rektor på GIH. 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Christel Fredriksson 

Leg. Sjukgymnast 

 

Mobil: 0708 - 25 75 98  

Handledare  

Karin Henriksson Larsén 

GIH Gymnastik- och idrottshögskolan 

Mobil: 0702 - 200 07 39

  



 

Bilaga 2 

 

Medgivande till deltagande i KOL-studien. 

 Härmed ger jag mitt godkännande att Christel Fredriksson får använda mina resultat från 

deltagandet i KOL-skolan under perioden ____________ - ____________ 

 De resultat som kommer att användas är från samtliga enkäter, 6-min gångtest och data från 

accelerometer. För att beskriva patientgruppen används Vikt, Längd, BMI, PEF, Ålder, Kön. 

 All data kommer att vara kodad och ej kunna härledas till enskilda individen. 

 Jag är informerad, skriftligen och muntligen om att deltagandet i studien är frivilligt och att 

jag kan lämna studien när som helst under tiden utan att det kommer att påverka mitt 

deltagande i KOL-skolan.  

 Ingen ersättning utgår för deltagandet. 

 

Ort och Datum: __________________ 

 

Namnunderskrift: ________________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ______________________________________________ 

  



 

 

Bilaga 3 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien var att undersöka om patienter efter deltagande i KOL-skola under sju 

veckor blir mer aktiva i sin vardag och ökar sin fysiska aktivitetsnivå samt relatera detta till 

förbättring i livskvalitet och fysisk kapacitet.  

Frågeställningar 

 Ökar den fysiska aktivitetsnivån, ändras aktivitetsmönstret mätt med accelerometer, 

hos patienter med KOL som deltagit i KOL-skola under en 7 veckors period? 

 Ökar den fysiska kapaciteten prestationsförmågan mätt med 6-minuters gångtest hos 

patienter med KOL som deltagit i KOL-skola? 

 Ökar ADL och livskvaliteten mätt med Eq5d efter 7 veckors deltagande i KOL-skola.  

 Minskar upplevda besvär vid KOL, mätt med CCQ, för de patienter som har deltagit i 

KOL-skola. 

 

Vilka sökord har du använt? 
Här skriver du vilka sökord/ämnesord du har använt, både de svenska och engelska. 

COPD, Chronic obstructive pulmonary disease, Accelerometer, 6-min walking distance, 

Pulmonary rehabilitation, Health related quality of life, Eq5d, CCQ, Physical activity, 

Physical capacity. 
 

 

Var har du sökt? 
Skriv i vilka bibliotekskataloger (t ex GIH:s bibliotekskatalog), artikeldatabaser (t ex 

PubMed, Ebsco) och sökmotorer på webben (t ex Google Scholar) som du har sökt för att 

hitta tidigare forskning. 

Karolinska Institutet PubMed, Google 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Här ska du skriva ner de sökningar som gav material som du har använt för att beskriva 

forskningsläget. Skriv för varje sökning vilken bibliotekskatalog, artikeldatabas eller 

sökmotor på webben det gäller och sedan själva sökningen, dvs hur du har kombinerat dina 

sökord. Ange trunkering (*), booleska operatorer (and, or, not) etc om du har använt dessa i 

sökningen. 
COPD and accelerometer, Pulmonary rehabilitation and accelerometer 

 



 

Kommentarer 
Här kan du t ex skriva om det var svårt att hitta bra material om någon del av ditt ämne, vilka 

databaser som passade bäst eller om du har hittat mycket material via litteraturlistor, din 

handledare eller via ”related articles” i databaserna. 

Hade svårt att hitta artiklar i GIH’s sökmotorer. Sökte istället i KI’s sökmotor i PubMed.  

 

 


