
Kan syrgasmättnad, fysisk funktion och 

självupplevda symtom förbättrats hos 

personer med KOL, stadium 2, efter träning 

av bålstabilitet i kombination med sluten 

läppandning?

Louise Andersson

Fysioterapi, master 

2017

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap



 Luleå tekniska universitet  
Institutionen för hälsovetenskap 
Avdelningen för hälsa och rehabilitering 
 

 

 

 

 

 

 

Masteruppsats i fysioterapi 

 

Kan syrgasmättnad, fysisk funktion och självupplevda 

symtom förbättrats hos personer med KOL, stadium 2, 

efter träning av bålstabilitet i kombination med sluten 

läppandning? 
 

 

Can oxygen saturation, physical function and self-estimated 

symptoms be improved in people with COPD, stage 2, after 

exercise of core stability in combination with closed lip 

breathing? 
 

Författare: Louise Andersson 
 

 

 

 

 

 

Examensarbete magister i fysioterapi, 15 hp 

Vårterminen 2017 

Handledare: Lars Nyberg, Professor i fysioterapi; Anette Forsberg, Docent i fysioterapi. 



Sammanfattning 

Bakgrund: KOL är en obstruktiv lungsjukdom med luftflödesbegränsningar pga.  kronisk 

bronkit och emfysem. De patofysiologiska mekanismer är en progressiv inflammatorisk process 

som påverkar hela kroppen. De viktigaste behandlingsstrategierna är rökstopp, farmakologisk 

behandling samt fysisk träning.  Personer med KOL har ofta en nedsatt fysisk funktionsnivå, 

som inte behöver vara kopplad till sjukdomens svårighetsgrad.  De viktigaste fysioterapeutiska 

interventionerna för KOL är mätning av fysisk kapacitet, aerob- och muskelstärkande träning, 

tekniker för sekretmobilisering via motståndsandning samt undervisning i energibesparande 

arbetssätt. Interventionerna leder till förbättrad funktionsnivå, bromsar upp sjukdomen, minskar 

risken för samsjuklighet med andra icke smittsamma sjukdomar (NCD), minskar risken för 

execerbationer, förbättrad livskvalitet, samt minskar risken att dö för tidigt (6MWT >350 m). 

    God bålkontroll är central för en effektiv biomekanisk funktion i syfte att maximera kraft och 

minimera skaderisker. En bra bålkontroll har hos friska personer visats ha en positiv effekt på 

diafragmas funktion, samt att bålkontrollen påverkas av andningen vilket blir extra tydligt vid 

fysiskt ansträngande arbete. 

    Sambandet mellan bålkontroll, syrgasmättnad, fysisk funktion och självskattade symtom hos 

personer med KOL har enligt författarens kännedom inte studerats tidigare.  

Syfte: Studien syftar till att undersöka om fysisk aktivitet, med fokus på förbättrad bålstabilitet 

och sluten läppandning, kan förbättra syrgasmättnad, fysisk kapacitet, benmuskelstyrka, balans 

och självskattade symtom hos personer med KOL, stadium 2. 

Metod: Single subject experimental design (SSED) med AB design (baslinje undersökning – 

intervention) användes. Primärt utfallsmått var saturation och gångsträcka mätt med 6MWT. 

Sekundära utfallsmått var enbensstående balans, CS-30 samt CAT. Data på kvotskalenivå 

analyserades visuellt med stöd av 2-SD-bands analys och celerationslinje analys. Förändringar 

i CAT före och efter interventionen redovisas i procent.  

Resultat: Fyra personer inkluderades i studien. Resultatet visar en möjlig interventionseffekt 

avseende gångsträcka vid 6MWT och enbensstående balans för två av deltagarna, som vid 

studiestart låg under eller tangerade förväntade normalvärden i samtliga parametrar. En av 

dessa stabiliserades avseende lägsta värde på saturation vid 6MWT. Det fanns en effekt/möjlig 

effekt på förbättrad benstyrka (CS-30) för de deltagare som vid studiestart låg över förväntade 

normalvärden i samtliga parametrar. Självskattade lungsymtom förbättrades hos tre av 

deltagarna (31–55 procent) och försämrades hon en av deltagarna (-17 procent). 

Konklusion: Studien visar en möjlig positiv effekt av bålstabiliserande träning på 

gångsträcka (6MWT), enbensstående balans samt på antalet uppresningar i CS-30 för 

personer med KOL, stadium 2. Fler studier behövs för att stärka validiteten av dessa fynd. 

Nyckelord: KOL; fysioterapi/sjukgymnastik; bålstabilitet; sluten läppandning; saturation; 

fysisk funktion. 
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Abstract  

Background: COPD is an obstructive pulmonary disease with air flow constraints due to 

chronic bronchitis and emphysema. The pathophysiological mechanisms are a progressive 

inflammatory process that affects the entire body. The main treatment strategies are smoking 

cessation, pharmacological treatment and physical exercise. People with COPD often have a 

reduced physical function level, which not need to be linked to the severity of the disease. The 

most important physiotherapeutic interventions for COPD are measurement of physical 

capacity, aerobic and muscle strength training, techniques for mobilization of sputum through 

resistance breathing techniques and teaching in energy-saving work methods. The interventions 

lead to improved function levels, slow down the disease, reduce the risk of comorbidity with 

other non-communicable diseases (NCD), reduce the risk of exacerbation, improve quality of 

life, and reduce the risk to die prematurely (6MWT> 350m). 

     A well-functioning core stability is considered central to an effective biomechanical function 

to maximize strength and minimize risks of injury and has been shown by healthy individuals 

to have a positive effect on diaphragm function. It has also been shown that the ability to core-

control is affected by breathing and especially during hard physical work. 

    A correlation between oxygen saturation, physical function, self-estimated symptoms and 

core stability in people with COPD, has to the knowledge of the author not been studied 

earlier.      

Aim: The aim of the study was to investigate whether there at a correlation between improved 

core stability and pursed lip breathing can improve oxygen saturation, physical capacity, leg 

muscle strength, balance and self-estimated symptoms in people with COPD in stage 2. 

Methodology: A single subject experimental design (SSED) with AB design (baseline survey 

- intervention) was used. As primary outcome saturation and walking distance measured at 

6MWT were used. Secondary outcomes were CS-30, single balance and CAT. Data at nominal 

level were analyzed by using Two Standard Deviation Band Analysis and Celeration Line 

Analysis, Changes in CAT was analyzed by percentage.  

Result: Four participants were included in the study. The result indicates a possible intervention 

effect regarding walking distance at 6MWT and single leg balance for two of the participants, 

who at study start were below or dropped below expected normal values in all parameters. One 

of these participants was stabilized for the lowest value of saturation at 6MWT. There was an 

effect/possible effect in the CS-30 for participants who at study start exceeded expected normal 

values in all parameters. Self-estimated symptoms were improved in three participants (31–55 

percent) and got worse in one participant (17 percent). 

Conclusion: The study indicates that core stability training focusing on improved motor 

control for stabilizing core muscles may have a positive effect on walking distance (6MWD) 

single leg balance and number of up rises in CS-30 for people with COPD, stage 2. More 

studies are needed to validate these preliminary findings. 

Keywords: COPD; physiotherapy; core stability exercise; pursed lip breathing therapy; 

saturation; physical function. 

http://www.uppsatser.se/om/physiotherapy/
http://www.uppsatser.se/om/corestability/
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Inledning 

 
     Syftet med studien är att utforska om träning med aktiv bålkontroll kan förbättra 

syrgasmättnad, fysisk funktion och självskattade lungfunktionssymtom hos personer med 

kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), stadium 2. Detta görs genom att träna in ett nytt 

motoriskt rörelsemönster med fokus på förbättrad bålkontroll. Deltagarna tränar i rodd med låg 

intensitet, med kroppen placerad så att lokalt- och globalt stabiliserande muskulatur får 

förbättrad möjlighet att aktiveras. Som primärt utfallsmått används lägsta värdet vid 

saturationsmätning under 6 minuters gångtest (6MWT). Sekundära utfallsmått är 

enbensstående balans, 30 sekunders Chair Stand test (CS-30) och COPD Assessment test 

(CAT).  

 

1 Bakgrund  

     

1.1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom  

     KOL kännetecknas av luftflödesbegränsning till följd av kronisk bronkit och olika grad av 

emfysem (1). Det innebär att det blir svårt att snabbt tömma ut luft ur lungorna samt att lungorna 

får en minskad elasticitet och att vissa luftrör stängs vid utandningen (2). De patofysiologiska 

mekanismerna vid KOL är en progressiv inflammatorisk sjukdom. Den ger irreversibla 

strukturella förändringar i perifera luftvägar, till följd av inandning av giftiga partiklar som 

uppstår vid till exempel cigarettrök och vid förbränning av biobränslen (3,4). Prevalensen bland 

45-åriga rökare är 5 procent.  Med stigande ålder ökar prevalensen till 25 procent bland rökare 

som är 60 år och 50 procent bland rökare som är 75 år (5,6).  

     Diagnosen KOL ställs med dynamisk spirometri, efter inhalation av luftrörsvidgande 

läkemedel. Om kvoten av FEV1/högsta värdet av FVC (FEV1 är den maximala volym som 

andas ut under första sekunden - efter maximal inandning och FVC (forcerade vitalkapacitet) 

är den största volym som personen kan andas ut med full kraft efter maximal inandning) är 

under 0,7, delas sjukdomen in i fyra stadier. Från 65 år gäller gränsen <  0,65 (7): 

 

• Stadium 1 - FEV1 över 80 % av förväntat värde.  

• Stadium 2 - FEV1 50–80% av förväntat värde.  

• Stadium 3 - 30-50% av förväntat värde.  

• Stadium 4 - Mindre än 30 % av förväntat värde. 
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     Symtom vid KOL inkluderar andfåddhet (dyspné), hosta, sömnapné, väsande andning och 

återkommande övre luftvägsinfektioner (lunginflammation och bronkit) samt ofrivillig 

viktnedgång. KOL är en progredierande sjukdom som ibland utvecklas långsamt, men kan även 

ha ett snabbt förlopp. 

     Prevalensen av KOL ökar och enligt världshälsoorganisationen (WHO) beräknas KOL  2030 

vara den tredje vanligaste sjukdomen i värden (8). KOL innebär en progressiv inflammatorisk 

process som påverkar hela kroppen (9) och i alla stadier av KOL är det vanligt med hög 

samsjuklighet med sjukdomar som högt blodtryck, hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom, diabetes, 

depression/ångest, benskörhet och lungcancer (10, 11). Dessa sjukdomar tillhör de icke 

smittsamma sjukdomarna (non communicable diseases (NCD), som samtliga i olika grad kan 

påverkas av livsstilsfaktorer, bland annat regelbunden fysisk aktivitet (12, 13). Andra kliniska 

fynd vid KOL är hyperinflation (ökande mängd icke utnyttjad luft i lungorna) och hypoxi 

(syrebrist i kroppens vävnader), koldioxidretention (högt pCO2 i artärblodet) samt polycytemi 

(högt Hb) (10). 

     De viktigaste behandlingsstrategierna för KOL är rökstopp, farmakologisk behandling samt 

fysisk träning (14). Symtomen vid KOL kan variera, även om personerna har samma 

lungfunktionsnedsättning. En person kan ha stora problem med andfåddhet, men en helt normal 

syrgasmättnad, medan en annan person med samma lungfunktion kan ha nedsatt syrgasmättnad 

utan andningsbesvär. Orsaken till detta är inte helt fastslagen (1). Tidigare baserades 

svårighetsgradering av KOL enbart på lungfunktionsmått. Eftersom detta inte ger en rättvis bild 

av sjukdomens svårighetsgrad på individnivå, baseras nu den kliniska bedömningen också på 

symtom, mätt med CAT (COPD Assessment Test) samt risk för exacerbation 

(försämringsperioder), se figur 1 (15).   
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Figur 1. Behandlingsstöd vid KOL, Region Jönköpings län (16).  

     De fysioterapeutiska interventionerna utgör en viktig del i den sammantagna behandlingen 

av KOL. Syftet är att undvika försämringsperioder, att bromsa upp sjukdomen, öka livskvalitet 

samt minska samsjukligheten med andra icke smittsamma sjukdomar. Interventionerna består 

av fysisk träning, träning av andningsteknik och sekreteliminering genom fysisk aktivitet och 

PEP-andning (Positive Expiratory Pressure (motståndsaning på utmaningen) och 

”huffingteknik”, men även bäckenbottenträning och patientundervisning i 

egenvårdsbehandlande syfte (16, 17). Den stora gruppen av personer med KOL behandlas idag 

i primärvården. I takt med att evidensen för fysioterapeutiska interventioner stärks, kommer 

sjukgymnaster/fysioterapeuter i framtiden att träffa denna patientgrupp i allt större utsträckning. 

 

1.2 Fysiologiska effekter av KOL 

     Bronkiolit leder till att de perifera luftvägarna blir förträngda, vilket ger ett ökat 

andningsmotstånd samt till att de perifera luftvägarna tenderar att kollapsa. Emfysemets 

destruktion av alveolväggarna leder till minskade möjligheter för gasutbyte och till nedsatt 

elastisk återfjädring (18). Följden blir att andningsdjupet (tidalandningen) inte kan öka som 

normalt vid fysisk aktivitet. De accessoriska inandningsmusklerna används i större 

utsträckning, vilket medför ökat andningsarbete, som blir mest uttalat i diafragma. Musklerna 

blir förkortade under inandningen och arbetar på ett ogynnsamt sätt. Andningen blir mer 

energikrävande (17). Vid fysiskt ansträngande arbete ökar luftflödeshastigheten, vilket gör att 

alveolerna faller samman (atelektas) (19). Atelektaser kan delvis motverkas genom motstånd 

på utandningen (17, 20).  

   Försämrad fysisk kapacitet hos personer med KOL beror främst på nedsatt lungfunktion, 

försämrad ventilation under arbete samt perifer skelettmuskeldysfunktion (21, 22). Vid 

lungfunktionsundersökning bedöms lungornas förmåga att ventilera (andas ut gammal och få 

in ny luft) men även mekanistiska parametrar som compliance – lungans eftergivlighet för 

tryckförändringar. Den   fysiska kapaciteten påverkas även av förmåga till gasutbyte 

(emfysem), nedsatt cirkulation (hjärtsvikt) samt metabola störningar i musklerna som gör att 

syret inte kan tas omhand (21, 23), systemisk inflammation samt ökad energiomsättning i vila. 

De perifera skelettmusklerna visar ofta förändringar som minskad muskelmassa, låg andel typ 

I-fibrer (oxidativa) och hög andel typ II-fibrer (glykolytiska), minskad kapillärtäthet och 

minskad oxidativ enzymaktivitet (18).   
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     Personer med KOL har en markant sänkt fysisk förmåga (24) och fysisk aktivitetsnivå 

jämfört med friska personer i samma ålder (25). Personer med en låg fysisk aktivitetsnivå, 

utvärderat med 6-minuters gångtest (<350 meter), har en sämre prognos (26, 27). Fysisk 

aktivitetsnivå är den variabel som starkast kan predicera mortalitet hos personer med KOL, se 

figur 2 (26). Data pekar mot att en person med KOL behöver gå omkring 5000 steg per dag, för 

att minska risken för execerbation och sjukhusinläggning (28).  

 

 

 

Figur 2. KOL – fysisk aktivitet vs mortalitet, förväntad överlevnad, Waschki B, Kirsten 

A, Holz O, et al (26).   

   

     Det är visat att aerob träning på hög intensitet kan öka syreupptagningsförmågan (VO2-

max), uthållighet och minutventilation (VE), liksom att hjärtfrekvens, dyspné, blodlaktatnivå 

och hyperinflation minskas (29, 30, 31, 32, 33). I samband med träning sker de största 

effekterna på uthållighet (34), vilket bedöms bero på en ökning och normalisering av enzymer 

som stimulerar till oxidativ metabolism i skelettmuskulaturen (35). Då de oxidativa enzymerna 

ökar, förbättras syreextraktionen (den kemiska process som påverkar kroppens förmåga att ta 

upp syre) (34), vilket i sin tur medför att den arteriovenösa syreskillnaden (A-V O2 diff.) 

förbättras. A-V O2 diff. är en indikation på hur mycket syre som avlägsnas från blodet i 

kapillärerna och är tillsammans med hjärtminutvolym de viktigaste faktorerna som påverkar 
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kroppens totala syreförbrukning. Därför är aerob träning en så viktig del av den sammantagna 

behandlingen för personer med KOL (36).  

  

1.3  Syrgasmättnad  

     Syrgasmättnaden anger andelen av syremättat hemoglobin i förhållande till den totala 

mängden hemoglobin i blodet och mäts med en pulsoximeter (37).  En ung frisk individ har 

cirka 97% syrgasmättnad i blodet, värdet sjunker med åldern och normala nivåer ligger mellan 

95–100 procent (37). Värden under 90% kan leda till hypoxemi (för låg syrgashalt i blodet) och 

har på sikt en skadlig inverkan på kroppen. Syrgasmättnad under 80 procent kan äventyra 

organfunktioner som hjärna och hjärta. Värden under 70% är potentiellt livshotande (38). Vid 

normal syremättnad är respiratorisk insufficiens osannolik. Aerob- och muskelstärkande 

träning bör inte ske vid en saturation under 88–90 procent (18). 

     Personer med KOL kan lida av kronisk syrebrist. Detta påverkar förmågan till fysisk 

aktivitet och saturationsmätning bör alltid ske i både vila och under ansträngning (17) Vid fysisk 

aktivitet stiger syrgaskonsumtionen från en kvarts liter per minut i vila, till lite mer än 1 liter 

per minut vid en lugn promenad (39). Ansträngningsutlöst desaturering är relaterad till 

mortalitet hos patienter med KOL. En av fem personer med KOL (21%) bedöms ha en 

ansträngningsutlöst syrebrist (40, 41).  

 

1.4 Andningsmuskelträning 

     Teknikträning av andningsmuskulaturen ingår som en behandlingsstrategi för personer med 

KOL (17). I vila sker inandningen genom att diafragma och intercostalmuskulatur kontraheras.  

Utandningen sker normal passivt genom att inandningsmusklerna slappnar av. Vid forcerad 

utandning används mm. intercostales interni, m. rectus abdominis, m. obliquus externus 

abdominis, m. obliquus internus abdominis samt m. transversus abdominis. Vid forcerad 

inandning används de accessoriska inandningsmusklerna, det vill säga m. 

sternocleidomastoideus och m. scalenius som höjer bröstkorgen, halsmuskler som vidgar 

luftvägarna samt rygg- och nackmuskler som retraherar axlarna och sträcker ryggen för att öka 

pleurahålans volym (42). När det blir svårare att tömma lungorna på luft används de 

accessoriska andningsmusklerna även vid normal andning (1). Över tid kan det leda till en 

förkortning och överaktivering av dessa muskler (overadaptation) (43). De omgivande 

cervicothoracala fasciorna blir förkortade, vilket kan leda till posturala förändringar som 

framåtskjutning av huvudet, ökad thorakal kyfos och protraherade axlar. (44). Förändringarna 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Mm._intercostales_interni&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=M._rectus_abdominis&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/M._obliquus_externus_abdominis
https://sv.wikipedia.org/wiki/M._obliquus_externus_abdominis
https://sv.wikipedia.org/wiki/M._obliquus_internus_abdominis
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Transversus_abdominis&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Musculus_sternocleidomastoideus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Musculus_sternocleidomastoideus
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Musculus_scalenius&action=edit&redlink=1
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är negativa, eftersom det ger en minskad förmåga att generera inandningstryck och 

inandningsvolym, vilket leder till en restriktivitet och att andningsarbetet blir mer 

energikrävande (45, 46).  

     För sekreteliminering och förbättrat gasutbyte rekommenderas träning av djupandning 

tillsammans med motstånd på utandningen för alla personer med KOL stadium 2 eller lägre 

(47, 48, 49). Det är visat att regelbunden användning av motstånd på utandningen under vila 

och i aktivitet kan förbättra arteriell blodgas, öka träningsuthålligheten samt förbättra 

livskvaliteten (20). Motståndsandning åstadkoms genom sluten läppandning eller med hjälp av 

olika andningsredskap. Den syftar till att sänka andningsfrekvensen, öka tidalvolymen (den 

mängd luft som andas in eller ut i varje andetag vid normal andning) förbättra syremättnaden 

och minska dyspnén (17). Det finns mindre evidens för inandningsmuskelträning, men en svag 

inandningsmuskulatur kan tränas i ventilationsförbättrande syfte (50). En starkare 

inandningsmuskulatur kan leda till minskad dyspné, bättre livskvalitet och färre exacerbationer 

(51, 52).  

     Andningsmuskelträning verkar ge bättre effekt i kombination med konditionsträning, 

jämfört med enbart andningsmuskelträning (53, 54, 55, 56). Fysisk träning nära en persons 

maximala kapacitet förbättrar tidalvolym och minskar andningsfrekvens (21). För att ge mer 

långvariga effekter behöver andningsträningen integreras i livets dagliga aktiviteter (ADL) (57, 

58, 59).  

 

1.4  Bålstabilitet, motorisk kontroll och balans. 

     Med bålstabilitet avses förmågan att kontrollera stabiliserande muskler i buk-, länd- och 

bäckenbottenregionen. Ur ett biomekaniskt perspektiv utgör dessa muskelgrupper kroppens 

centrala kärna (core) och ansvarar för kroppshållningen (60). Kroppens muskler delas in i 

lokalt- och globalt stabiliserande muskler. De lokala musklerna fäster nära kotorna och har till 

uppgift att kontrollera ryggens kurvatur samt ge mekanisk stabilitet. De globala musklernas 

uppgift är att skapa rörelse (61).  

      Till de bålstabiliserande musklerna räknas vanligtvis bäckenbottenmuskulaturen, 

transversus abdominis, multifidus, interna och externa obliques, rectus abdominis, erector 

spinae (m spinalis,  m longissimus dorsi och m iliocostalis) samt diafragma. Utöver dessa 

muskler bidrar även latissimus dorsi, gluteus maximus och trapezius till bålstabiliteten.  

      Bålstabilitet beskrivs i termer av motorisk kontroll och funktionell segmentell stabilitet. Tre 

delsystem samordnas och ansvarar för anpassning till de stabilitetskrav som ställs på columna. 

De tre delsystemen är; det passiva- (icke-kontraktila strukturer som skelett, leder och ligament), 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Spinalis
https://sv.wikipedia.org/wiki/Longissimus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Iliocostalis
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det aktiva- (kontraktila strukturer, dvs musklerna som omger ryggraden) och det neurala 

styrsystemet (nervsystem och dess funktion att ge och ta emot signaler). För god motorisk 

kontroll behövs ett bra samspel mellan de tre systemen (62, 63). Motorisk kontroll är ett 

samlingsbegrepp för hur balans/koordination/teknik fungerar tillsammans och innefattar 

förmågan att reglera mekanismer som är nödvändiga för rörelse (64, 65). En försämrad 

bålkontroll kan vara en av flera orsaker till nedsatt balans (66). Bålstabiliserande träning 

används inom rehabilitering och idrottsmedicin eftersom bra bålstabilitet anses central för en 

effektiv biomekanisk funktion, i syfte att maximera kraft samt minimera skaderisker och 

ledbelastning (67, 68, 69). 

       Det har visats att andningen, inklusive diafragmas rörlighet, påverkar hållning och 

bålkontroll genom att det intra-abdominala trycket ökar och genom att de bålstabiliserande 

musklerna ger stöd till columna (70, 71). Samverkan mellan de bålstabiliserande musklerna och 

det intra-abdominala trycket är extra tydligt vid ansträngande fysiskt arbete, när in- och 

utandningen kräver ett större rörelseuttag (72, 73). Hos friska personer finns en korrelation 

mellan styrkan under inandning och muskelstorleken på diafragma (74).  Behandlingsprinciper 

för bålstabilitet används också inom rörelseterapier som basal kroppskännedomsträning och 

yoga (75, 76), delvis i syfte att stärka individens självkännedom (77).  

      Vid bålstabiliserande träning aktiveras delvis samma muskler som vid 

andningsmuskelträning, men mer fokus läggs på att optimera samspelet mellan musklerna. 

Skillnaden mellan stabilitetsträning jämfört med annan träning, är att det initialt är viktigare att 

utföra övningarna så korrekt som möjligt, snarare än att öka belastningen. Detta för att förbättra 

koordination och motorisk kontroll (78), vilket innebär att förbättra centrala nervsystemets 

förmåga att koordinera rörelser genom muskulära rekryteringsmönster (79, 80). Träning som 

sker i funktionella rörelsemönster ger bättre effekt på funktionell stabilitet, än träningen som 

sker i isolerade muskelgrupper (60, 81, 82, 83). Grundhållningen utgår från en neutral ryggrad 

för att de lokalt stabiliserande musklerna ska kunna användas för att behålla postural kontroll. 

Det möjliggör ett smidigare rörelse- och andningsmönster samt ger mindre belastning på 

lederna (60, 84, 85).  

      Det är möjligt att träning med medveten fokusering på aktiv bålkontroll kan förbättra 

ventilationsförmågan hos personer med KOL. En förbättrad bålkontroll ger bättre mekaniska 

arbetsförhållanden för diafragma samt för accessoriska ut- och inandningsmuskler (60). Det är 

möjligt att den trötthet många personer med KOL upplever, som delvis beror på minskad 

förmåga till ventilation och en ökad mängd koldioxid i blodet (86), påverkas positivt av 

förbättrad bålkontroll. Vid förhöjda värden av koldioxid ökar reflexmässigt 
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andningsfrekvensen och gasutbytet försämras ytterligare.  Det är möjligt att en förbättrad 

förmåga att använda bålmuskulaturen, tillika andningsmuskulaturen (se figur 3), är en viktig 

faktor för att bryta detta. Det har tidigare resonerats kring att en medveten djupandning, sänkt 

andningsfrekvens samt ökad muskelstyrka och uthållighet i andningsmuskulaturen leder till att 

luftvägsreaktiviteten moduleras (luftvägarna drar ihop sig) samt att syrgaskonsumtionen och 

CO2-koncentrationen i blodet minskas (87, 88).  

 

 

 

Figur 3. Muskler kring thorax, Karenfrandsenvocalstudio (89).  

 

     En förbättrad bålkontroll kan även påverka balansen. Äldre personer med KOL har ofta en 

nedsatt balansförmåga jämfört med personer utan KOL (90).  Det finns en korrelation mellan 

nedsatt balansförmåga och låg grad av fysisk aktivitet (antalet steg per dag) hos personer med 

KOL (91). Nedsatt balans utgör ytterligare en riskfaktor hos personer med KOL, då en 

försämrad balans leder till ökad fallrisk. Internationellt sett är fallolyckor den femte vanligaste 

dödsorsaken, efter kardiovaskulära tillstånd, cancer, stroke och lungsjukdomar i denna 

åldersgrupp (92).  

      Om bålstabiliserande träning förbättrar balansförmågan hos personer med KOL är inte 

studerat. För personer med stroke är det visat att bålstabiliserande träning ger långsiktiga 

effekter på förbättrad dynamisk balans i sittande, stående och i gång (93). Kanske kan förbättrad 

bålkontroll leda till att personer med KOL får bättre balans, minskad fallrisk och därmed blir 

tryggare vid fysisk aktivitet.  
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Kontrollstrategier    Kroppsfunktioner 

 

 

 

 

Bild 4. Kontrollstrategier och kroppsfunktioner som är betydelsefulla för balanskontroll (94). 

 

     Det är möjligt att det finnas ett värde att införliva bålstabiliserande träning vid 

fysioterapeutiska interventioner för personer med KOL i syfte att optimera mekaniska 

förutsättningar för andningsmuskelarbetet, skelettmuskelarbetet och balans, vilket skulle kunna 

medföra förbättrade kontrollfunktioner, ett mer energibesparande arbetssätt och minskad 

fallrisk.  

      Det saknas kunskap om det senare i litteraturen. En sökning på PubMed med sökorden ”core 

stability” och ”COPD” ger tre träffar (2017-04-15), varav ingen tar upp den biomekaniska 

bålstabiliteten. Sökorden ”chronic obstructive lung disease” och ”oxygen saturation” gav 1183 

träffar. Samtliga abstrakt lästes igenom och en RCT-studie har hittats där deltagarna tränat 

fysisk yoga 90 minuter per dag, sex dagar per vecka under 12 veckor där saturation, 

gångsträckan vid 6 minuters gångtest, puls samt upplevd dyspné samt upplevd trötthet 

förbättrades signifikant (95). Yoga kan tränas enligt flera olika tekniker. I den aktuella studien 

blandades övningar från olika tekniker, inklusive tekniker för djupandning samt fysisk yoga, 

med tydliga inslag av bålstabiliserande träning. 

 

2 Syfte och frågeställningar      

2.1 Syfte    

      Studien syftade till att undersöka om fysisk aktivitet, med fokus på förbättrad bålkontroll 

och sluten läppandning, kunde ge en förändring avseende syrgasmättnad, fysisk kapacitet, 

benmuskelstyrka, balans och självskattade symtom hos personer med KOL, stadium 2. 

2.2 Frågeställningar  

• Hur påverkar träning med fokus på aktiv bålkontroll syrgasmättnadens lägsta värde 

under fysisk aktivitet? 

• Hur påverkar träning med fokus på aktiv bålkontroll fysisk kapacitet? 

Dynamisk kontroll 

Balansjusteringar 

Biomekaniska begränsningar 

Sensorisk information 

Kognitiva 

funktioner 

Kroppensorienterin

g 

 Balans 
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• Hur påverkar träning med fokus på aktiv bålkontroll balans? 

• Hur påverkar träning med fokus på aktiv bålkontroll benmuskelstyrka? 

• Hur påverkar träning med fokus på aktiv bålkontroll självskattade symtom förknippade 

med KOL? 

 

3 Metod 

3.1 Design 

      Som studiedesign används single subject experimental design (SSED) med AB-design 

(baslinje undersökning – intervention) (96, 97, 98, 99).  Studiedeltagarna utgör sina egna 

kontroller. Upprepade tester görs i varje delfas med några dagars mellanrum. I studien utförs 

först tio till tolv testomgångar med två till tre dagars mellanrum under tre till fyra veckor (A1) 

och därefter samlas den oberoende variabeln in löpande innan träning (B1), två gånger per 

vecka under sex veckor, se figur 5. Metoden valdes så den är hypotesprövande, det vill säga att 

det är möjligt att utgå från en teori och utifrån resultatet formulera en hypotes (97). 

 

     

            

 

 

                 Figur 5. De olika testfaserna. 

 

3.2 Urval 

     Deltagarna rekryterades under januari/februari 2017 via vårdcentralens Astma/KOL- 

mottagning. Patienter med KOL stadium 2 erbjöds deltagande i studien via brev och därefter 

telefonkontakt, se bilaga 1. Sex personer inkluderades i studien. En person avbröt på grund av 

exacerbation, en på grund av ryggsmärtor efter fall och två personer avbröt på grund av tidsbrist. 

Ytterligare två personer rekryterades, då det enligt tidigare erfarenhet krävs minst tre deltagare 

för att kunna dra slutsatser från datamaterialet.   

     Exlusionskriterier: 

• kognitiva svårigheter att förstå instruktion. 

• annan sjukdom som inte var väl medicinerad (journalgranskning).  

• möjlighet att kunna genomföra träningen med en saturation på 89 procent eller högre 

(18). 

A1 

10-12 tester, under 3-4 v. 

B1 

12 tester under 6 v. 
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• ej vara aktiv rökare, då upp till 20 % av de aktiva bindningsställena i hemoglobinet kan 

vara blockerade av kolmonoxid hos människor som röker mycket (100). 

 

3.3 Mätinstrument  

      I studien används fyra mätinstrument. Primärt utfallsmått är saturationsmätning med 

pulsoximeter i samband med 6 minuters gångtest (6MWT), inklusive skattning av andfåddhet 

och bentrötthet via Borgskalan (RPE-skalan, Rating of Perceived Exertion) (101) samt 

pulstagning före och efter test. Sekundära utfallsmått var enbensstående balans, 30 sekunders 

Chair stand test (CS-30) och COPD Assessment Test (CAT). 

      6MWT, enbensstående balans och CS-30 utfördes löpande under studien av undertecknad. 

CAT fylldes i vid baslinjen samt efter avslutat träningsperiod.  

     Vid första mötet genomfördes även en screening för nutritionsstatus i syfte undersöka  att 

deltagarna inte var malnutrierade inför deltagandet i studien.  

 

Test för aerob uthållighet: 

      6 minuters gångtest med saturationsmätning (6MWT) är ett submaximalt konditionstest 

(102). Det mäter aerob uthållighet och syreupptagningsförmåga och ger ett mått på hur väl en 

person kan tillgodogöra sig syre under ansträngning. Testet utförs inte om vilopulsen är >120 

s/min eller blodtrycket är >180/100 mm Hg (103). 

     Testet genomförs inomhus med en uppmätt gångsträcka på 30 meter. Instruktionerna till 

testet omfattar information om att gå så långt som möjligt under sex minuter, att det är tillåtet 

att sänka farten eller vila, men att så snart som möjligt fortsätta testet. Under gångtestet mäts 

syrgasmättnad, hjärtfrekvens, andningspåverkan och bentrötthet (103). Resultatet ger 

information om patientens sjukdomsstatus och prognos, liksom underlag för fortsatt 

handläggning av patienten. En kort gångsträcka (<350 meter) innebär en ökad risk för dödlighet 

och risk för behov av sjukhusvård (104, 105, 106).  

      6MWT är validitets- och reliabilitetstestat och vanligt förekommande i interventionsstudier 

för personer med KOL. För att få ett mera korrekt mätvärde utförs testet vid första mättillfället 

två gånger, eftersom det kan ske en förbättring på 8–10% vid det andra testet (inlärningseffekt). 

6MWT bedöms vara tillräckligt känsligt för att upptäcka funktionella förbättringar av kapacitet 

efter rehabilitering hos personer med KOL (107). För testprotokoll se bilaga 1.  
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Test för bålkontroll: 

      Enbensstående balanstest (one-legged stance test) (108) användes för att utvärdera 

bålkontroll. Testet valdes då det var svårt att hitta ett bra mätinstrument för bålstabilitet som 

var enkelt att använda på denna patientgrupp och enbensstående balanstest har använts för att 

bedöma bålkontroll hos personer med stroke (109). Alternativet var att använda ett annat 

instrument för att bedöma postural kontroll, men det finns inget standardiserat mätinstrument 

för detta för personer med KOL (110). Enbensstående balanstest har tidigare använts för att 

värdera balansförmågan hos personer med KOL (111).  

      Enbensstående balanstest bedöms ha god reliabilitet, men sämre validitet. Testet bedöms 

dock som lämpligt att användas vid interventionsstudier (108). Att validiteten för balans inte är 

god kan hänga samman med att det är flera komponenter som samverkar för att stå på ett ben. 

En sökning på PubMed med sökorden (one-legged stance test eller single leg stand test) AND 

"core stability" (2017-05-12) gav inga träffar. 

Test för benstyrka: 

      30-second Chair-Stand Test (CS-30) (112) används för att utvärdera funktionell benstyrka 

i nedre extremiteten hos äldre vuxna (113). CS-30 användas också för personer med KOL i 

syfte att mäta träningstolerans, då det finns en korrelation mellan desaturation vid 6MWT och 

antalet uppresningar i CS-30. Personer med KOL har mindre muskuläruthållighet i 

lårmuskulaturen jämfört med en normal population, vilket är mer uttalat hos kvinnliga patienter 

(114). Det finns även en korrelation mellan frekvensen av antalet uppresningar i CS-30 och 

muskelstyrka i quadriceps hos personer med KOL (115). Maximal isometrisk quadricepsstyrka 

kan användas för att prediktera prognosen hos personer med måttlig till svår KOL (116).  

     CS-30 har också använts i balansstudier för personer med KOL för att mäta 

självrapporterade fysisk funktion och muskelstyrka i nedre extremiteterna (117).  

Testet har god reliabilitet och validitet (118). och genomförs enligt gällande riktlinjer (112). 

 

Subjektiv lungfunktionsbedömning:  

     COPD Assessment Test (CAT) (119) är ett subjektivt test som används för KOL-patienter 

både i klinik och forskning, i syfte att få ett tillförlitligt mått på patienters hälsotillstånd och 

upplevelse av besvär. Det används för att ge kompletterande information till den kliniska 

bedömningen (exacerbationsrisk) och frågeformuläret innehåller åtta frågor om hosta, slem, 

dyspné samt tryck över bröstet med en gradering mellan 0-5. CAT är validitets- och 

reliabilitetstestat.  (120).  
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Nutrition: 

    Socialstyrelsens frågor om nutritionsstatus vid KOL används för bedömning av 

malnutrition (undernäring). Screeningen innehåller tre frågor med tre svarsalternativ vardera 

(121).  

 

3.4 Intervention  

      Testpersonerna tränar i rodd 30 minuter, tre gånger/vecka under sex veckor (21). 

Instruktionen är att träna i lugnt tempo, med fokus på djupandning, sluten läppandning och 

stabil bålkontroll samt utförs i lugnt tempo (62, 63). 

• Deltagarna vägleds att inta en grundposition med rak bäckenskål och huvudet mot 

flektion, i syfte att förlänga midja och rygg för att de tvära bukmusklerna och de djupa 

ryggmusklerna ska kopplas in, samt för att göra det lättare att rekrytera 

skulderdepressorerna (75, 122, 124). Fötterna spändes inte fast (125). 

• Rörelsen sker således i ben och armar. En boll placeras mellan låren för att säkerställa 

en rak rörelsekedja av nedre extremiteten och kraftutveckling rakt mot bäckenet via 

höftlederna (66).  

• Händerna på handtaget placeras ojämnt, med en hand nära mittlinjen och den andra 

längre ut. Handgreppet växlas var femte minut för att stimulera sned bukmuskulatur (m 

obliquus internus abdominus) för att kunna förbättra utandningsmuskulatur. Tummarna 

vänds uppåt i syfte att aktivera skulderdepressorerna med syfte att optimera 

kraftutveckling i skuldergördeln och därmed accessorisk andningsmuskulatur (75).   

• Träningen genomförs med fokus på djupandning tillsammans med sluten läppandning 

(17), där inandningen sker då benen böjs och utandning sker då benen sträcks 

(excentriskt muskelarbete). Instruktionen för sluten läppandning är att andas in genom 

näsan som när du luktar på en blomma och andas ut med slutna läppar, som när du blåser 

ut ett ljus (utan att spilla stearin på duken). Det är viktigare att fokusera på tekniken, 

snarare än att öka andningsfrekvensen under träningspasset (62, 63, 64, 65).  

• Deltagaren väljer själv motståndet under träningspasset, så att det anpassas efter var och 

ens förmåga att träna enligt grundinstruktionen. Motståndet kan således innehålla inslag 

av intervallträning (126). 
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Bild 6. Träning i rodd. 

 

3.5 Databearbetning och analys  

       Data på kvotskalenivå analyseras genom två standardeviationsbands analys (Two 

Standarddeviation Band Analysis (2SD-band)) och ”celerations-linje analys (Celeration Line 

Analysis) (127). Beräkningar och figurer utförs i Excel (2013) på en lösenordskyddad dator. 

Analysmetoderna har valts då data insamlad genom SSED utvärderas genom visuell analys via 

diagram av försökspersonernas plottade data (127).  

      I ett första steg analyseras kurvan utifrån nivå, trend och variabilitet för att se om det sker 

en förändring i kurvan före och efter att interventionen tillförts. Viktigast är en trendförändring 

kopplad till interventionen. En minskad variabilitet eller en förbättrad stabilitet värderas som 

bra. Den visuografiska analysen understödjs av två beräkningsmodeller.   

Two standarddeviation band analysis (2SD-band analysis) används som stöd för 

kvalitativ och visuell analys, då analysmetoden är känslig för förändringar i variabilitet över 

faser (127). Vid 2SD-band analys ritas medelvärdet av variablerna ut med en horisontell linje 

och därefter ritas de båda 2SD in med horisontella linjer ovanför och nedanför baslinjedata 

(127). Två på varandra följande mätvärden, som under interventionen hamnar utanför 2SD-

linjen, anses som en signifikant förändring på alphanivån på 0,5 %. Slutsatsen grundas på 

antagandet att uppgifterna är oberoende och normalfördelade (127).  

Celeration Line Analysis (CLA) används för att mäta och analysera eventuella 

trendförändringar. I CLA jämförs data i de olika faserna genom utritade linjer baserade på 

baslinjedata, som dras ut som stöd för att se om data förändras under interventionen. För att få 

fram celerationslinjen genom baslinjedata, delas först datan i hälften och därefter i två halvor 

vardera. Medianen av varje halva plottas ut i vertikala linjer och en linje dras genom de båda 

punkterna längs delfasens data. Antalet datapunkter som möter celerationslinjen räknas. 
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Sannolikheten att ha ett visst antal datapunkter som ligger ovanför celerationslinjen genereras 

från en tabell som baseras på binomial distribution. Om alfa nivån på 0,05 finns, ska 9 av 10 

värden ligga över celerationslinjen (127).  

     Förändringar mellan de två mätvärdena i CAT redovisas i procent. Varje parameter från 

utvärderingsinstrumenten redovisas var för sig. 

 

4 Etiska aspekter  

    Träningen i interventionen genomfördes inom ramen för de nationella riktlinjerna för KOL 

(14), utan aerob- och muskelstärkande träning. Detta då träningen syftade till att förbättra 

bålstabilitet med inriktning på motorisk kontroll och det är känt att aerob- och muskelstärkande 

träning ger förbättrad fysisk funktion och självskattad hälsa. Det borde inte finnas någon risk 

med studien utifrån ett deltagarperspektiv. 

     Studien genomförs inom ramen för masteruppsatsen i Mastersprogrammet i sjukgymnastik 

vid Luleå Tekniska universitet. Studien har godkänts via etikprövningsnämnden i Uppsala 

(2015), Dnr 2015/035. 

      Deltagarna fick skriftlig information om studien med avseende på syfte, upplägg och 

frivillighet, samt undertecknade ett samtyckesavtal, se bilaga 1. I den skriftliga informationen 

framgår att deltagarna när som helst kan avbryta sitt deltagande, utan att ange orsak till detta 

samt att det inte påverkar vården i övrigt.  

      Personuppgifter och datamaterial förvaras i ett låst skåp, i ett låst rum. Resultatet av testerna 

från studien skrivs in i respektive deltagares journal och kodlistan destrueras vid studiens slut, 

vilket framgår i det informerade samtycket.  

      Studien genomförs på en vårdcentral med drygt 15 000 listade personer. Författaren är 

astma/KOL ansvarig sjukgymnast på vårdcentralen och det finnas en risk att denne haft tidigare 

behandlingskontakt med deltagarna.  

     Sammantaget bedöms inget i studien strida mot Helsingforsdeklarationens 

rekommendationer (128).  

 

5. Resultat 

5.1 Redovisning av deltagarna 

     Deltagarna bestod av två män och två kvinnor i åldrarna 72–73 år. FEV1 varierade mellan 

55 – 60 %.  Samtliga deltagare hade en vilosaturation över 94 %, vilket anses normalt för 
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personer äldre än 70 år. Ingen av studiedeltagarna bedömdes vara malnutrierad. För översikt av 

respektive deltagare se tabell 1. 

 

Tabell 1. Beskrivning av studiedeltagarna.  

Deltagare Kön 
M = 
man;  
K = 

kvinna 

Ålder FEV1 FVC Saturation/ 
Puls 
(BPM) i 
vila 

KOL 
diagnos 
sedan 

Andra 
sjukdomar 

Rökare 

 
A 

M 73 60% 73% Sat 97% 
BPM: 58 

 
2016 

-Hjärtsjuk, har 
pacemaker. 
-Hypotyreos. 

-Nej, slutade 
2016. 
 
 

B K 73 55% 91% Sat: 99% 
BPM: 78 

2003 -Astma -Aldrig. 

 
C 

K 73 60% 96% Sat: 94% 
BPM: 88  

1999 -Inga -Nej. 
Nedtrappning/ 
nikotinplåster  
 

 
D 

M 72 63% 73% Sat:98% 
BPM: 77 

2008 
 

-Hypertoni 
med 
organsjukdom  
-Hypotyreos 

-Ja. 
Nedtrappning/ 
nikotinplåster 
 

 

5.2 Redovisning av resultat 

      De mätvärden som analysera var: lägsta saturation under 6MWT, gångsträckan under 

6MWT, medelvärdena vid tre försök för enbensstående balans för höger respektive vänster 

ben samt CS-30. Resultatet redovisas i grafer, där deltagarnas resultat läggs in under 

respektive mätområde. Linjerna i graferna representerar: 

• Blå punktlinje – de plottade mätvärdena. 

• Svarat smala punkter – 2SD-banden. 

• Svarta strecka linje – förväntat normalvärde. 

• Svart heldragen linje – celerationslinjen dragen från baslinjen. Används som stöd för att se 

trend. 

 

Lägsta nivån på syrgasmättnad under 6MWT 

     Det fanns en möjlig interventionseffekt avseende lägsta värdet på syrgasmättnaden under 

6MWT för en av studiedeltagarna (A): 

- Deltagare A sjönk i saturation under A1-fasen och uppvisar en möjlig stabilisering under 

interventionsfasen. 
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Studiedeltagare A:  

   
y-axeln anger saturation i procent; x-axeln antalet mättillfällen 

Variabilitet:  Stabilisering från variabel baslinjen. 

Nivå:  Ingen förändring, väl inom SD-band. 

Trend:  Stigande baslinje, avtar under interventionen. 

Effekt:  Ingen. Möjlig stabiliseringseffekt. /(+) 

 

Studiedeltagare B: 

 

y-axeln anger saturation; x-axeln antalet mättillfällen 

 

Variabilitet:  Ingen effekt 

Nivå:  Ingen förändring, faller möjligen mot slutet av interventionen. 

Trend:  Ingen förändring, faller möjligen mot slutet av interventionen. 

Effekt:  Ingen. / 0 

 

Studiedeltagare C: 

  

y-axeln anger saturation; x-axeln antalet mättillfällen 

Variabilitet:  Ingen. 

Nivå:  Ingen förändring. 

Trend:  Svagt fallande baslinje.  

Effekt:  Ingen. /0 
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Studiedeltagare D: 

 
y-axeln anger saturation; x-axeln antalet mättillfällen 

Variabilitet:  Ingen.  

Nivå:  Ingen förändring. 

Trend:  Svagt stigande baslinje.  

Effekt: Ingen. Interventionseffekt: /0 

 

Gångsträcka i 6MVT 

     Det finns en möjlig interventionseffekt på gångsträckan vid 6MWT hos tre av deltagarna 

(A, C, D);  

- Deltagare A har en nedåtgående trend som stabiliseras i slutet av interventionen.  

- Deltagare C uppvisar en stigande trend i baslinjen som fortsätter i interventionsfasen. 

Fyra mätningar ligger utanför SD-bandet, tre i slutet av interventionen. 

- Deltagare D uppvisar ett trendbrott mot stigande värde. Tre värden ligger över SD-

bandet i interventionsfasen. 

Studiedeltagare A: 

 

y-axeln visar gångsträckan i meter under sex minuters gång; x-axeln visar antalet mättillfällen 

 

Variabilitet:  Stabilisering från variabel baslinje  

Nivå:  Ingen förändring. Väl inom 2SD-band. 

Trend:  Sjunkande baslinje, avtar under interventionen, möjlig stabilisering.  

Effekt: Ingen. (+) (Stabilisering från baslinjen) 
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Studiedeltagare B: 

  

y-axeln visar gångsträckan i meter under sex minuters gång; x-axeln visar antalet mättillfällen 

 

Variabilitet:  Ingen variabilitet.  

Nivå:  Ingen förändring. 

Trend:  Fallande trend i baslinjen avbryts.  

Effekt: Inge. /0 

Studiedeltagare C: 

 

y-axeln visar gångsträckan i meter under sex minuters gång; x-axeln visar antalet mättillfällen 

 

Variabilitet:  Låg variabilitet.  

Nivå:  Förändring. Fyra mätningar utanför SD-bandet, tre i slutet av interventionen. 

Trend:  Stigande trend i baslinjen som fortsätter i interventionsfasen  

Effekt: Effekt. (+) 

Studiedeltagare D: 

 

y-axeln visar gångsträckan i meter under sex minuters gång; x-axeln visar antalet mättillfällen 

 

Variabilitet:  Ingen variabilitet.  

Nivå:  Tangerar förändring. 3 värden över SD 

Trend:  Trendbrott mot fallande värde i baslinjen.  

Effekt: Möjlig effekt. /(+) 
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Enbensstående balans höger ben  

Det finns en möjlig interventionseffekt för enbensstående balans på höger ben hos två av 

deltagarna (A, C);  

- Deltagare A fortsätter en positiv trend från baslinjen och bryter SD-bandet mot slutet av 

interventionen. 

- Deltagare C uppvisar möjligt trendbrott mot slutet av interventionen. Tre mätvärden 

utanför SD. 

Studiedeltagare A: 

 
y-axeln visar antalet sekunder; x-axeln visar antalet testtillfällen 

 

Variabilitet: Ingen variabilitet.    

Nivå:  Ja, mot slutet av interventionen. Tre värden bryter SD-banden.  

Trend:  Ökande baslinje, men faller nedanför trenden under interventionen.  

Effekt: Effekt. /(+) 

Studiedeltagare B: 

 

y-axeln visar antalet sekunder; x-axeln visar antalet testtillfällen 

 

Variabilitet:  Ingen effekt.  

Nivå:  Ingen förändring. 

Trend:  Stigande trend under baslinjen bryts under interventionen.  

Effekt: Ingen. /0 
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Studiedeltagare C:  

 
 

y-axeln visar antalet sekunder; x-axeln visar antalet testtillfällen 

 

Variabilitet:  Ingen variabilitet.  

Nivå:  3 mätvärden utanför SD i mitten under interventionen. 

Trend:  Möjligt trendbrott mot slutet av interventionen.  

Effekt: Effekt. /(+) 

Studiedeltagare D: 

  

y-axeln visar antalet sekunder; x-axeln visar antalet testtillfällen 

 

Variabilitet:  Varierar i båda faser, snarare tilltagande variabilitet.  

Nivå:  Ingen förändring. 

Trend:  Svagt stigande, men stor variation.   

Effekt: Ingen effekt. /0 

 

Enbensstående balans vänster ben  

     Det finns en möjlig effekt avseende enbensstående balans på vänster ben hos två av 

deltagarna (A, C). 

- Deltagare A uppvisar en möjlig positiv trend och bryter SD bandet mot slutet av 

interventionen. 

- Deltagare C bryter SD bandet med ett värde i slutet av interventionen, möjligt stigande 

trendbrott. 
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Studiedeltagare A: 

 
y-axeln visar antalet sekunder; x-axeln visar antalet testtillfällen 

 

Variabilitet:  Finns variabilitet under interventionsfasen.   

Nivå:  Möjlig, ett mätvärde faller utanför SD mot slutet av interventionen. 

Trend:  Stigande baslinje som fortsätter öka. Bryter SD i slutet av interventionen  

Effekt: Möjlig positiv effekt. Tolkningen försvåras av stigande baslinje.  /(+) 

Studiedeltagare B: 

 

y-axeln visar antalet sekunder; x-axeln visar antalet testtillfällen 

 

Variabilitet:  Ingen variabitet.  

Nivå:  Ingen förändring. 

Trend:  Inget trendbrott  

Effekt: Ingen. /0 

Studiedeltagare C: 

 
 

y-axeln visar antalet sekunder; x-axeln visar antalet testtillfällen 

 

Variabilitet:  Ingen variabilitet.  

Nivå:  Ett mätvärde utanför SD-bandet i mitten av interventionen. 
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Trend:  Eventuellt svagt stigande.  

Effekt: Möjlig, tangerar SD. / (+) 

Studiedeltagare D: 

 

y-axeln visar antalet sekunder; x-axeln visar antalet testtillfällen 

 

Variabilitet:  Varierar i båda faser.  

Nivå:  Ingen förändring. 

Trend:  Ingen förändring.  

Effekt: Ingen effekt. /0 

 

CS-30: 

     Det finns en effekt (B), respektive möjlig effekt (D) hos två deltagare avseende CS-30. 

- Deltagare B bryter tydligt baslinjetrenden mot slutet av interventionen.  

- Deltagare D har en stigande baslinje som fortsätter i interventionen. Två mätvärden 

utanför SD-bandet. 

Studiedeltagare A: 

 

y-axeln visar antalet uppresningar under 30 sekunder; x-axeln visar antalet testtillfällen 

Variabilitet:  Ingen variabilitet.  

Nivå:  Ingen förändring. 

Trend:  Ingen förändring  

Effekt: Ingen. /0 
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Studiedeltagare B: 

 

y-axeln visar antalet uppresningar under 30 sekunder; x-axeln visar antalet testtillfällen 

Variabilitet:  Ökar mot slutet av interventionen.  

Nivå:  Klar förändring, 3 mätningar väl utanför SD-band. 

Trend:  Bryter baslinjetrenden positivt mot slutet av interventionen.  

Effekt: Ja. /+ 

Studiedeltagare C: 

 

y-axeln visar antalet uppresningar under 30 sekunder; x-axeln visar antalet testtillfällen 

Variabilitet:  Ingen.  

Nivå:  Ett mätvärde faller utanför SD mot slutet av interventionen. 

Trend:  Ingen trendförändring. Svagt stigande i slutet  

Effekt: Ingen. /0 

Studiedeltagare D: 

 

y-axeln visar antalet uppresningar under 30 sekunder; x-axeln visar antalet testtillfällen 

Variabilitet:  Ingen variabilitet.  

Nivå:  Två mätvärden utanför SD mot slutet av interventionen. 

Trend:  Svagt stigande i baslinjen som fortsätter under interventionen.  

Effekt: Ingen säker effekt, tolkningen försvåras av att baslinjen är något stigande. /(+) 
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Interventionseffekt 

     Den sammantagna bedömningen av resultatet värderas enligt skalan:  

• + = säker effekt  

• (+) = möjlig effekt  

• 0 = ingen effekt. 

 

Tabell 2. Interventionseffekt. 

 Deltagare A Deltagare B Deltagare C Deltagare D 

Effekt av lägsta O2, 6MWT  (+) 0 0 0 

Effekt av gångsträcka, 6MWT (+) 0 (+) (+) 

Effekt av enbensstående balans hö (+) 0 (+) 0 

Effekt av enbensstående balans vä (+) 0 (+) 0 

Effekt av CS-30 0 + 0 (+) 

 

Kliniska reflektioner 

Deltagare A låg under, eller tangerad, förväntad normalkurva i samtliga mätvärden vid 

inkluderingen. Personen hade nyligen genomgått en hjärtoperation samt hade besvär med värk 

från båda höftleder under aktivitet då studien inleddes. Besvären försvann under 

interventionsfasen. 

Deltagare B låg väl över förväntat värde i samtliga parametrar vid inkluderingen, men hade 

problem med ett högcostalt andningsmönster i samband med fysisk aktivitet. Gångsträckan 

minskar i början och mitten av interventionen i samband med förkylning. Pesonen har genom 

åren haft upprepade exacerbationer och påverkas vanligtvis mycket under förkylningsperioder 

och har uppmanats att söka direkt till lungkliniken under liknade förutsättningar. Denna gång 

behövde personen inte söka vård, vilket möjligen beror på förbättrad andningsteknik.  

Deltagare C låg under eller tangerade normalkurvan i samtliga parametrar då studien inleddes. 

Deltagaren visade möjlig effekt på samtliga parametrar utom CS-30.  Personen hade initialt 

värk i en höft, som försvann i början av interventionen.  

Deltagare D låg väl över förväntat normalt värde i samtliga parametrar vid inkludering i studien. 

Personen uppvisar variation mellan mättillfällena i samtliga parametrar. Detta kan bero på att 

personen arbetade med tungt fysiskt kroppsarbete under studietiden. Personen hade också svårt 

att avstå helt från rökning. I början drogs konsumtionen ner från ca 35 till 5 cigaretter per dag, 

men det är inte känt om detta bibehölls. En cigarettkonsumtion på deltagarens normala nivå kan 
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påverka fysisk prestationsförmåga (20). Deltagaren hade svårt att genomföra interventionen på 

grund av värk i en axel och avbröt träning tidigare vid flera tillfällen i början av 

interventionsfasen. I mitten av B1 erbjöds istället träning i rotationstränare, med fokus på aktiv 

bålkontroll, djupandning och sluten läppandning under den excentriska fasen. Deltagare D hade 

ett avbrott mot slutet av B1-fasen i samband med en ögonoperation.  

CAT  

     Självskattade symptom förbättrades hos tre av deltagarna (A, B, D) med 31–55 procent. En 

deltagare (C) försämrades med 17 procent. Förändringar i CAT redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 3. Förändringar i CAT för respektive deltagare. 

 Deltagare A Deltagare B Deltagare C Deltagare D 

Förändring 
CAT % 

+ 31 % 
 

+ 31% - 17 % + 55 % 

Mätvärden  
CAT 

13p före - 9p 
efter. 
Från höga till 
medelhöga 
besvär. 

13p före - 9 p efter. 
Från höga till 
medelhöga 
besvär. 

16p före - 21p 
efter. 
Skattar fortsatt 
höga besvär. 

18p före – 6p efter. 
Från höga till 
medelhöga 
besvär. 

 

Kliniska reflektioner kring förändring i CAT 

-Deltagare C skattade ökad symtom då interventionen avslutades. Personen hade just ådragit 

sig en förkylning, hade fortfarande inte hade byggt upp så stor reservkapacitet avseende aerob 

funktion. Personen var samtidigt nedstämd och vid ifyllnad av Hospital Anxiety and Depression 

scale (HAD-skalan), som är ett enkelt självskattningsformulär för patientens sinnesstämning, 

skattades högt (18 poäng) för ångest. 

 

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

    Studien syftade till att studera effekten på syremättnaden under ansträngning (6MWT), 

gångsträcka (6MWT), enbensstående balans, benmuskelstyrka (CS-30) samt självupplevda 

lungfunktionsbesvär (CAT) för personer med KOL, stadium 2. Interventionen bestod av träning 

i rodd med fokus på aktiv bålkontroll och sluten läppandning. 

 

    Idén till studien föddes utifrån en klinisk observation, där syremättnaden i vila förbättrades 

markant då personerna vägleddes att belasta sig med aktiv bålkontroll och en mer neutral 

columna. I studien valdes därför saturationsmätning vid 6MWD som primärt utfallsmått. 
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Resultatet visade en möjlig interventionseffekt avseende lägsta värde på syremättnad under 

6MWT på en av deltagarna. Effekten förklaras troligtvis av att cirkulationen till hjärtat 

stabiliserats efter en kranskärlsoperation (insättning av stentar), snarare än som en effekt av den 

bålstabiliserande komponenten i studieinterventionen. Personer med kranskärlssjukdom kan 

öka den aeroba kapaciteten med 20 procent med fysisk träning och deltagandet i studien ledde 

till ökad fysik aktivitet (129). Att syremättnadens lägsta värde inte förbättrades under aerob 

ansträngning (6MWT) var förväntat, då det är känt sedan tidigare att den perifera syremättnaden 

främst förbättras av högintensiv träning (29, 30, 31, 32, 33). En förbättrad syremättnad 

åstadkoms främst genom en normalisering av enzymer, som stimulerar till oxidativ metabolism 

i skelettmuskulaturen (35), vilket leder till förbättrad syreextraktionen (34). Det är tidigare visat 

att träning på låg intensitetsnivå inte visat förbättring på maximal aerob förmåga eller 

syreupptagningsförmåga, men att den aeroba uthålligheten kan förbättras något (21). Vid 

konditionsträning förbättras lungkapaciteten, men inte lungvolymen.  Att träningen utfördes 

lågintensivt innebar främst att tidalvolymen ökades (storleken på varje andetag), snarare än 

andningsfrekvensen. Hade syremättnaden påverkats under studietiden, skulle det kunna 

kopplats till en förbättrad ventilationsförmåga på grund av bättre bålkontroll och förbättrad 

rekrytering av andningsmuskulatur.  

    Hos två av deltagarna, som låg under förväntat normalvärde avseende gångsträckan vid 

6MWT, sågs en möjlig effekt interventionen. Det är troligt att gångsträckan påverkas positivt 

vid av en förbättrad bålkontroll. Detta då det är lättare att arbeta energieffektivt med förbättrad 

spänst i stegen samt att bibehålla rörelseriktningen framåt, då den globala muskulaturen inte 

behöver arbeta parerarande för en nedsatt funktion i stabiliserande muskulatur/bålkontroll (60, 

81,82,83,84,85). Då testet upprepades regelbundet under drygt två månader, kan det inte 

uteslutas att testet i sig gav en träningseffekt. 

    Samma resonemang kan användas för en förbättrad balans (60, 84, 85). I analysen valdes att 

ta ut medelvärdet för de tre testerna på varje ben i respektive testomgång. Medelvärdet valdes 

eftersom det var en relativt stor varians mellan de tre testerna vid varje testtillfälle. Alternativet 

hade varit att ta ut det bästa värdet vid varje tillfälle, men det bedömdes inte som relevant utifrån 

en eventuell fallrisk och funktionalitet. Deltagarna som hade sämst resultat i enbensstående 

balans (A, C) klarade båda att stå på ett ben (bilateralt) i 30 sekunder mot slutet av 

interventionen, ett värde som li betydelse för minskad fallrisk (132, 133). 

    För de två deltagare som låg över förväntade normalvärden vid inkluderingen förbättrades 

antalet uppresningar i CS-30. Då interventionen inte innehöll något moment av styrketräning, 

är det möjligt att förbättringen i CS-30 kan kopplas till en förbättrad kraftutveckling i global 
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muskulatur med bättre spänst i benen till följd av förbättrad bålkontroll (65, 66, 67). Det är 

troligt att effekten möjliggjordes av interventionens inriktning på träning i en sammanhållen 

funktionell rörelsekedja (60, 61, 62, 63, 64, 65).         

    Resultatet visade en positiv effekt avseende självskattade lungsymptom (CAT) hos tre av 

fyra deltagare. Det innebar att de lungrelaterade symtomen skattades som medelsvåra istället 

för svåra efter genomförd intervention. Resultatet är viktigt, då självupplevda symtom kunde 

förbättras utan att interventionen innehöll aerob- och muskelstärkande träning. Möjligtvis kan 

förbättringen i CAT vara ett utslag av att deltagarna tränade att använda sluten läppandning i 

samband med fysisk aktivitet. Interventionen genomfördes med den bålkontrollerande 

komponenten, tillsammans med sluten läppandning, i syfte att koppla ihop och förstärka den 

motoriska inlärningen i ADL. Det är visat att andningsmuskelträning troligtvis bör bedrivas 

under fysisk aktivitet för att ge en god behandlingseffekt (130) samt att regelbunden användning 

av motstånd på utandningen under vila och aktivitet kan förbättra arteriell blodgas, öka 

träningsuthålligheten och ge en förbättrad livskvalitet (17). Det är möjligt att den 

bålkontrollerande komponenten i interventionen förbättrade rekrytering av 

andningsmuskulaturen (70, 71, 72, 73, 74) genom förbättrad motorisk kontroll (det neurala 

styrsystemet) (62, 63). Inom idrotten och i jagstärkande fysioterapeutiska interventioner (75, 

77) är det vanligt att använda stimuli på utandningen (vanligtvis ljud), i syfte att stimulera 

bålkontroll och kraftutveckling. Personen som skattade en försämring av symtom (17 procent) 

påverkades av en förkylning samt av en ångestproblematik. Denna fångades upp och 

medicinering påbörjades med gott resultat. 

 

     I en yoga-studien, som beskrivs i bakgrunden, randomiserades drygt 80 deltagare mellan 

36–60 år med KOL stadium 2 till 3 till två grupper (95). Interventionsgruppen tränade olika 

typer av yoga, som även innehåll muskelstärkande komponenter, samt deltog i föreläsningar 

om yoga under 90 minuter, sex dagar per vecka i 12 veckor. Syftet med studien var att utvärdera 

om träning och teorier, som återfinns i yogan, kunde förbättra dyspné och upplevd trötthet. 

Författarna skriver i bakgrunden att det är möjligt att yogaträning kan lindra dyspné genom 

förbättrad ventilation, samt genom minskat neuralt påslag till andningsorganen. Resultatet i 

inomgrupps mätningen visade att de som tränat yoga förbättrades avseende trötthet och dyspné 

(Borg-skalan), saturation (pulsoximeter före och efter interventionen) samt gångsträckan 

(6MWT). Samtliga värden utom gångsträckan var även signifikanta jämfört med 

kontrollgruppen. I yogastudien var interventionstiden dubbelt så lång, träningstillfällena 

dubbelt så många och tiden vid varje träningstillfälle längre jämfört med i denna studie. Det är 
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möjligt att interventionstiden på sex veckor var för kort för att ge en mer tydlig förändring med 

avseende på bålkontroll. Referensvärden för hur lång tid det tar att träna in ett nytt motoriskt 

rörelsemönster har inte hittats. Den kliniska erfarenheten säger att ett nytt rörelsemönster mot 

förbättrad bålkontroll antingen ”klickar” i relativt snabbt, men att det annars kan ta lång tid att 

hitta ett nytt motoriskt rörelsemönster. Detta beror troligtvis på flera faktorer, som 

förutsättningar i passiva strukturer (43, 44) samt om personen känner igen rörelsemönstret 

sedan tidigare. 

 

      Studiedeltagarna i denna studie rekryterades via vårdcentralens astma/KOL-väntelista, utan 

bedömning om de var i behov av en förbättrad bålkontroll. Det är möjligt att resultat blivit ett 

annat om detta varit ett inklusionskriterium. Vilka som inkluderas i en KOL-studie är viktigt, 

eftersom sjukdomen är komplex. Lungsjukdomen är i grunden obstruktiv, men den kan även 

vara restriktiv till följd av förändringar i lungvävnader, emfysem eller yttre begränsningar till 

följd av till exempel fetma eller stel thorakalrygg. Detta gör att det blir extra viktigt att definiera 

frågeställningen utifrån funktion vid val av intervention. Till denna studie inkluderades 

personer med stadium 2, då dessa torde ha mindre påverkan av emfysem. Emfysem påverkar 

inandningsförmågan på grund av elasticitetsförlust, vilket i sin tur medför ett förhöjt 

andningsmedelläge och hyperinflation (ökande mängd icke utnyttjad luft i lungorna).  FVC kan 

användas för att indikera grad av emfysem (131) och två av deltagarna (A och D) hade ett FVC 

på 73 procent. Skillnaden i mätvärden för dessa personer, där den ena (A) hade stora besvär och 

den andra (D) hade mindre symptom till följd av KOL sjukdomen, stärker den rådande 

kunskapen om att fysisk kapacitet och symtom inte behöver stämma med sjukdomens 

svårighetsgrad (26, 27).  

 

     Utifrån det aktuella kunskapsläget kring bålstabilitet antogs att deltagarna förbättrade 

rekrytering och användande av respiratorisk muskulatur genom att träna med fokus på aktiv 

bålkontroll i rodd. För att veta att så är fallet, är det önskvärt att först genomföra en 

experimentell studie. Elektromyografi (EMG) kan användas för att mäta aktivitet i 

bålstabiliserande muskulatur under träning enligt de principer som beskrivits i denna studie. 

Tidigare studie har visat att positionering mot kroppens lodlinje förbättrar förmågan att använda 

lokalt- och globalt stabiliserande muskulatur (63), vilket innebär att det motoriska 

rörelsemönstret gynnar ett mer effektivt användande av diafragma (60, 70, 71). Muskulaturen 

kan då arbeta mer avspänt och effektivt (60, 84, 85). 
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    Samtliga studiedeltagare hade vid studiestart problem med sekretmoblisering. Utifrån en 

etisk bedömning fick de därför en PEP-pipa utprovad, liksom instruktion i sekretmoblisering 

dagligen morgon och kväll. Samtliga deltagare utförde sekretmoblisering med PEP-pipa som 

en daglig rutin morgon och kväll. 

 

6.2 Metoddiskussion 

    En explorativ studieform användes då frågeställningen inte var undersökt tidigare. Metoden 

SSED är hypotesprövande, vilket innebär att det är möjligt att utgå från en teori och från 

resultatet formulera en hypotes. Genom SSED kan kunskap ackumuleras genom upprepning 

eller genom att fler studier görs där olika hypoteser testas i syfte att ringa in ett problemområde 

(134, 135,136). Fler studier inom ramen för SSED behöver göras innan teorierna i denna studie 

ringats in tillräckligt tydligt för att generera en större studie. 

    SSED producerar tre ungefärliga nivåer av kunskap (137):  

1) deskriptiv – flera egenskaper hos en grupp människor beskrivs utifrån befintlig 

kunskap och där vissa aspekter i en frågeställning avgränsas.  

2) korrelation - styrkan och riktningen av ett samband mellan två variabler anges.  

3) kausal - om det finns en orsak och verkan mellan två fenomen. 

 

    I studien finns den deskriptiva komponenten med, genom att i resultaten söka svar på studiens 

frågeställningar. Korrelationen har bedömts via interventionseffekten. Till följd av brister i 

validiteten har studien har inte tydligt kunnat påvisa en kausalitet. Studiens interna validitet var 

låg. Utifrån studiens syfte och frågeställningar hade det varit mer logiskt att använda ett 

reliabilitets- och validitetstestat mätinstrument för bålstabilitet/kontroll som primärt utfallsmått. 

Ett sådant som var möjligt att utföra utifrån deltagarnas fysiska begränsningar kunde inte hittas. 

I studien användes istället lägsta saturation vid 6MWT som primärt utfallsmått. Det har god 

reliabilitet och validitet samt kunde användas för att ge svar på frågan om det fanns ett möjligt 

samband mellan saturation och bålkontroll. Enbensstående balans användes för att utvärdera 

bålkontroll, trots att validiteten är låg för balans och att testet inte tidigare prövats för att 

utvärdera bålkontroll. Ett möjligt alternativ för att testa bålkontroll hade varit ”double-leg-

lowering test” (DLL). Det bedömer bålmuskelstyrka, har god reliabilitet (138, 139), men inte 

validitet (140). Då studien syftade till att utvärdera motorisk kontroll i en samlad funktionell 

rörelsekedja (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67) användes CS-30 som kompletterande test. Det har 

tidigare används för att bedöma bålkontroll som en del i ett testbatteri för att bedöma balans 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stokastisk_variabel
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hos personer med KOL (116).  Eftersom ett studieresultat aldrig blir säkrare än 

utvärderingsinstrumentets validitet (141), är det av stor vikt att hitta ett bra instrument för 

bålkontroll, innan fler studier som syftar till att utvärdera den bålstabiliserande komponenten 

planeras.  

    Den externa validiteten är låg, då metoden SSED ger låg extern validitet till följd av att 

studiedeltagarna utgör sina egna kontroller.  

    Fyra deltagare inkluderades i studien. Erfarenhet säger att det behövs minst tre och helst sex 

deltagare för att se möjliga effekter i en SSED-studie (personlig kommunikation). Till studien 

rekryterades initialt sex personer, två avbröt på grund av sjukdom och två på grund av 

tidsaspekten för tester och träning. Ytterligare två deltagare rekryterades och följsamhet till 

interventionen var god hos tre av deltagarna (A, B, C). Både tester och instruktioner för 

interventionen genomfördes av författaren, vilket kan påverka resultatets tillförlitlighet. Det är 

möjligt att interventionseffekterna hade blivit tydligare om stabilitet i baslinjen hade inväntats. 

Antalet testtillfällen i baslinjen hade bestämts på förhand, dels utifrån andra forskares 

erfarenheter, dels utifrån tidsramen för masteruppsatsen. Det innebar att tolkningen av 

resultaten fick göras med en viss försiktighet. De två första mättillfällena räknas normalt som 

förmätningar och det behövs oftast mer än 5 mätningar, gärna upp till tio mätningar, i baslinjen 

för att få stabila värden (141). Detta uppfylldes i studien. Enligt SSED är det önskvärt att 

fortsätta med testerna några veckor efter att interventionen fasats ut (A2), för att se om 

mätvärdena återgår mot baslinjen. Om så är fallet stärks teorierna om möjliga effekter av 

interventionen.  Det finns även en risk i SSED att interventionen kan ge en carry-over-effekt, 

vilket innebär att interventionen ger en oåterkallelig påverkan som följer med in i nästa fas. I 

denna studie är det möjligt att mätinstrumenten 6MWT och CS-30 gav en träningseffekt. Detta 

kan vara en möjlig förklaring till att mätningarna i baslinjen inte stabiliserades.  

     Andra nackdelar som beskrivits för explorativa studier är risken av att resultaten bara 

förklarar ett smalt problemområde, samt att det kan finnas svårigheter med att definiera och 

fånga in det centrala för begrepp som mäts (141). För att öka möjligheten att fånga in möjliga 

effekter av den bålkontrollerande komponenten på funktion hos personer med KOL användes 

flera mätinstrument.  

     SSED är en forskningsmetod som är under utveckling. Databearbetning och analys kan göras 

på flera sätt. I studien valdes att analysera data på kvotskalenivå genom att följa arbetsgången 

som beskrivits enligt Carter (96). 2SD-band är en av flera analysmetoder som kan användas 

som stöd vid analys av signifikansnivån hos data som samlats in med SSED.  Det har 

framkommit att tolkningen av data är beroende av vilken analysmetod som används. Vid en 
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jämförelse mellan ”C-statistic”, 2SD-band och ”split-middle metod” sågs en låg 

överrensstämmelse mellan de tre testen (38%), men en högre samstämmighet mellan SD-band 

och C-statistik (71%) (142). Celerationslinjen används som stöd vid den visuella tolkningen för 

att inte missa trender. Den ska inte användas för att lägga in tolkning av resultat som inte 

existerar, det vill säga att ett resultat är endast positivt om det ligger utanför SD-banden. I en 

studie där visuella data presenterats med celerationslinjer, fanns en tillförlitlighet mellan flera 

bedömare som varierade från 0,54 till 0,90 vid beräkning med en intraklass 

korrelationskoefficient (ICC) (143). En annan studie visade en interbedömmar reliabilitet på 72 

%, oavsett om celerationslinjen fanns med eller inte (144).  

   Studien kan ses som ett utvecklingsarbete, där kunskap från tidigare forskning använts för att 

åstadkomma en förbättrad klinisk process. Ett utvecklingsarbete beskriver, värderar och 

förklarar befintliga förhållanden, insatser och processer. Avsikten är att utifrån resultatet kunna 

bedöma om det som gjorts har ett kliniskt värde (141). På grundval av aktuell kunskapsbas och 

klinisk erfarenhet borde det finnas en viktig koppling mellan förbättrad bålkontroll och funktion 

för personer med KOL, men fler studier behöver göras innan frågeställningen fångats in mer 

precist. Roddträning valdes som intervention i denna studie, då träningen möjliggjorde en 

rörelse som kunde upprepas en längre tid (60, 78, 79 80, 82 83), binder ihop den central 

kraftzonen med övre- och nedrekraftzonen (63) och där den bålkontrollerande komponenten 

kunde stimuleras via det sneda handgreppet. Det är troligt att bålkontroll behöver tränas med 

ett mer sammansatt träningsprogram, tillsammans med både styrketräning och aerobträning, för 

att ge en mer optimal träningseffekt. Målgruppen behöver vara mer väldefinierad och endast 

inkludera patienter som har mätbart nedsatt bålkontroll, ett högcostalt andningsmönster, 

urininkontinens och/eller ett passivt belastningsmönster. Det är även möjligt att den 

bålstabiliserande komponenten är viktigare för personer med högre grad av emfysem, då dessa 

har ett större behov av att så effektivt som möjlig kunna rekrytera och använda 

andningsmuskulaturen. Fler studier behövs för att stärka validiteten av resultatet i denna studie. 

Utifrån rådande kunskapsläge torde träning med fokus på förbättrad motorisk kontroll kunna 

användas i klinisk praxis för de målgrupper som beskrivits ovan. Det viktigaste är dock att 

tillsammans med KOL-patienter hitta ett sätt för personen att vara fysisk aktiv, som är möjligt 

att upprätthålla över tid (145). 

7 Konklusion  

Studien visar en möjlig positiv effekt av bålstabiliserande träning på gångsträcka (6MWT), 

enbensstående balans samt på antalet uppresningar i CS-30 för personer med KOL, stadium 2. 

Fler studier behövs för att stärka validiteten av dessa fynd. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev      

 

Hej! 

Du som får det här brevet har diagnosen KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och är patient 

på Skebäcks vårdcentral. Under våren 2017 kommer det att genomföras en träningsstudie på 

vårdcentralen. Med det här brevet vill vi fråga om du vill delta, brevet innehåller information 

om studien. 

 

Bakgrund och syfte 

Personer med KOL får en försämring av lungfunktionen. Tidigare forskning har visat att 

negativa konsekvenser av sjukdomen kan minskas med hjälp av fysisk träning. Frågeställningen 

i den planerade studien är om det är möjligt att förbättra andningsmuskulaturens funktion 

genom att lägga större fokus på tekniken, det vill säga hur träningen utförs. Titeln på studien 

är:  

Kan syrgasmättnad, fysisk funktion och symtom förbättrats hos personer med 

KOL, stadium 2, efter träning av bålstabilitet i kombination med sluten 

läppandning? 

 

Ansvarig för studien 

Jag som genomför studien heter Louise Andersson och arbetar som sjukgymnast på Skebäcks 

vårdcentral. Studien genomförs på masternivå och är den sista delen i master programmet i 

sjukgymnastik vid Luleå Tekniska Universitet. Studien kommer att ligga till grund för min 

masteruppsats. Handledare är Anette Forsberg, docent och sjukgymnast, Region Örebro län, 

samt Lars Nyberg, professor, Luleå Tekniska universitet. Astma/KOL sjuksköterska och 

sjukgymnaster på vårdcentralen kommer att genomföra de tester och träningsmoment som ingår 

i studien. 
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Studiens upplägg 

Studien är utformad enligt en vetenskaplig metod som kallas single subject design (SSED). Det 

innebär att tester görs en period innan träningen kommer igång, under träningsperioden samt 

några veckor efter att träningen avslutats. Testernas görs tre dagar i veckan under tre eller fyra 

veckor innan själva studien börjar, för att inte riskera att dagsformen eller själva testerna 

påverkar resultat. Därefter börjar träningsdelen som sker tre gånger per vecka under sex veckor. 

I samband med träningen på vårdcentralen upprepas testerna två gånger per vecka innan 

träningsstart, för att det ska vara möjligt att följa hur mätvärden förändras under 

träningsperioden. När träningsdelen är avslutad kommer en ny testperiod, för att mäta om 

effekten av träningen finns kvar eller försvinner. De avslutande mätningarna genomföras en 

gång varannan vecka, vid cirka tre tillfällen efter avslutad träningsperiod. Testerna som göras 

är 6 minuters gångtest, 30 sekunders chair stand test och test av enbensstående. Vid två tillfällen 

kommer du också träffa astma/KOL sjuksköterska, för att göra en spirometri samt fylla i ett 

frågeformulär, CAT. 

Sammanlagt kommer studien att pågå under cirka fyra månader. 

• Varje testtillfälle beräknas ta cirka 30 minuter.  

• Träningen består av att du tränar i roddmaskinen i 30 minuter enligt specifika 

instruktioner och under viss handledning av sjukgymnast.  

• Alla besök i samband med studien är kostnadsfria. 

• Om du behöver använda bil till och från vårdcentralen, kan vi betala ut reseersättning 

samt parkeringspengar- Du behöver fylla i en reseräkning och du får pengarna i 

efterhand.  

 

Hantering av data och sekretess 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 

Om du väljer att avbryta deltagande behöver du inte uppge varför och det kommer inte att 

påverka din framtida vård. Dina svar och resultat kommer att behandlats så att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Mätresultat från testerna kommer att föras in i din journal. 

Personuppgiftsansvarig är Region Örebro län. Enligt personuppgiftslagen (PUL) har du rätt att 

gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanterats och vid behov få 

eventuella fel rättade. Kontaktperson är Louise Andersson, sjukgymnast, Skebäcks vårdcentral. 
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Studien är godkänd av den Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Resultaten från studien 

kommer att presenteras inom ramen för mastersutbildningen i Luleå samt i vetenskapliga 

sammanhang. Om du vill skickar vi ett exemplar av studien till dig när den är färdig.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta mig, Louise Andersson, för att få mer information.  

Förfrågan om deltagande 

Några dagar efter att du fått brevet kommer du att bli uppringd av sjukgymnast. Du har då 

möjlighet att ställa frågor runt studien. Om du väljer att delta, skriver du på det bifogade 

samtycket och skickar in det med svarskuvertet. När svarskuvertet har kommit till 

vårdcentralen, blir du uppringd igen, så att vi kan boka tider för de tester som ska göras. Tester 

och träning genomföras på Skebäcks vårdcentral, Örebro. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Louise Andersson, 

sjukgymnast, Skebäcks vårdcentral.  

Telefon: 019-602 25 02. 

 

 

Projektansvarig forskare: 

Anette Forsberg, forskare, Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset Örebro 

Telefon: 019-602 5668. 

 

 

 

Bilaga 1 

Samtycke*      

Till deltagare i studien med titeln:  
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Kan syrgasmättnad, fysisk funktion och symtom förbättrats hos personer med KOL, 

stadium 2, efter träning av bålstabilitet i kombination med sluten läppandning? 

 

och till behandling av personuppgifter**. 

Jag har skriftligen och muntligen informerats om den aktuella studien, samt i lugn och ro haft 

tillfälle att läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag behåller följebrevet med 

information om studien samt ett exemplar av mitt samtycke.  

Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst och utan att ange 

orsak kan avbryta mitt deltagande.  

 

 

Datum 

 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

*I samband med vetenskapliga studier där enskilda individer lämnar personliga uppgifter fylls alltid 

samtycke i. 

**Genom min underskrift samtycker jag till att delta i studien och att mina testresultat används som 

beskrivits i informationsbrevet. Uppgifterna kan endast identifieras med ett löpnummer på en särskild 

kodlista, vilken förvars som journalhandling av sjukgymnast Louise Andersson, Skebäcks vårdcentral. 

Endast författaren har tillgång till uppgifterna och kodlistan makuleras (förstörs) efter att studien 

avslutats. 
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Bilaga 2 

Testprotokoll för 6 minuters gångtest 

Testprotokoll för 6 minuters gångtest finns tillgängligt på:  

http://www.kaak.se/sites/default/files/files/uploaded/6minGangtest2017-Emtner.pdf (146). 

 

 

Testprotokoll för enbensstående balans samt CS-30: 

 Försök 1 Försök 2 Försök 3 

Ett ben hö    

Ett ben vä    

CS-30  ----------- ---------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kaak.se/sites/default/files/files/uploaded/6minGangtest2017-Emtner.pdf
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Bilaga 3 

Normalvärden för tester 

6 minuters gångtest: 

Ålder Män Kvinnor 

20–30 500 504 

30–40 524 510 

40–50 528 500 

50–60 500 500 

60–70 488 466 

  

Jönköpings län (147). 

 

Normalvärden 30-CST: 

Ålder Män Kvinnor 

60-64 <14 <12 

65-69 <12 <11 

70-74 <12 <10 

75-79 <11 <10 

80-84 <10 <9 

85.89 <8 <8 

90-94 <7 <4 

 

Centers for Disease Control and Prevention. National Center for Injury Prevention 

and Control. Stopping Elderly Accidents (148).  

 
Tolkning av CAT: 

CAT-poäng Grad av påverkan 

Mindre än 10 p Låg 

10–20 p Medelhög 

21–30 p Hög 

Mer än 30 p Mycket hög 

 

Internetmedicin (149). 
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Normalvärden för enbensstående: 

Ålder och 
kön/grupper 

Ögon öppna, 
bäst av 3 

Ögon öppna, 
medel  

Blundande, 
bäst av 3  

Blundande, 
medel  

18–39 år 
Kvinnor (n = 44) 
Män (n = 54) 
Total (n = 98) 

45.1 (0.1) 
44.4 (4.1) 
44.7 (3.1) 

43.5 (3.8) 
43.2 (6.0) 
43.3 (5.1) 

13.1 (12.3) 
16.9 (13.9) 
15.2 (13.3) 

8.5 (9.1) 
10.2 (9.6) 
9.4 (9.4) 

  

40–49 år 
Kvinnor (n = 47) 
Män (n = 51) 
Total (n = 98) 

42.1 (9.5) 
41.6 (10.2) 
41.9 (9.9) 

  

40.4 (10.1) 
40.1 (11.5) 
40.3 (10.8) 

13.5 (12.4) 
12.0 (13.5) 
12.7 (12.9) 

7.4 (6.7) 
7.3 (7.4) 
7.3 (7.0) 

50–59 år 
Kvinnor (n = 50) 
Män (n = 48) 
Total (n = 98) 

40.9 (10.0) 
41.5 (10.5) 
41.2 (10.2) 

36.0 (12.8) 
38.1 (12.4) 
37.0 (12.6) 

7.9 (8.0) 
8.6 (8.8) 
8.3 (8.4) 

5.0 (5.6) 
4.5 (3.8) 
4.8 (4.8) 

60–69 år 
Kvinnor (n = 50) 
Män (n = 51) 
Total ( n = 101) 

30.4 (16.4) 
33.8 (16.0) 
32.1 (16.2) 

25.1 (16.5) 
28.7 (16.7) 
26.9 (16.6) 

3.6 (2.3) 
5.1 (6.8) 
4.4 (5.1) 

2.5 (1.5) 
3.1 (2.7) 
2.8 (2.2) 

70–79 år 
Kvinnor (n = 45) 
Män (n = 50) 
Total (n = 95) 

16.7 (15.0) 
25.9 (18.1) 
21.5 (17.3) 

11.3 (11.2) 
18.3 (15.3) 
15.0 (13.9) 

3.7 (6.2) 
2.6 (1.7) 
3.1 (4.5) 

2.2 (2.1) 
1.9 (0.9) 
2.0 (1.6) 

  

80–99 år 
Kvinnor (n = 22) 
Män (n = 37) 
Total (n = 59) 

10.6 (13.2) 
8.7 (12.6) 
9.4 (12.8) 

7.4 (10.7) 
5.6 (8.4) 
6.2 (9.3) 

2.1 (1.1) 
1.8 (0.9) 
1.9 (1.0) 

1.4 (0.6) 
1.3 (0.6) 
1.3 (0.6) 

Alla åldrar: 
Kvinnor (n = 258) 
Män (n = 291) 
Total (n = 549) 

33.0 (16.8) 
33.8 (17.1) 
33.4 (16.9) 

29.2 (17.4) 
30.2 (17.7) 
29.8 (17.5) 

7.7 (9.6) 
8.2 (10.8) 
8.0 (10.3) 

4.7 (6.0) 
4.9 (6.4) 
4.9 (6.2) 

 

Rehabilitation Measures Database. (150). 

 

 

 

 

 

 


