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Sammanfattning
Bakgrunden till studien bygger på ett samarbete mellan sjukgymnastprogrammet på
Mälardalens högskola och ett sjukhus i Sörmlands läns landsting. Syftet var att utvärdera om
behandling bestående av fyra veckors KOL-skola haft effekt på patienternas hälsa,
välbefinnande och fysiska kapacitet. KOL-skolan bestod utav fyra tillfällen under vilka olika
vårdprofessioner gav patienterna information om bl.a. symptompåverkan, känslomässiga
upplevelser och vikten av fysisk aktivitet. Det var tio patienter med kronisk obstruktiv
lungsjukdom (KOL) i stadium två till fyra som deltog i interventionen.
Utvärderingsinstrument som användes var The St George’s Respiratory Questionnaire och sex
minuters gångtest. Resultaten visade att ingen signifikant skillnad i enkäten eller sex minuters
gångtest förelåg efter intervention för gruppen. Tidigare forskning har visat att de
psykosociala faktorerna har en stor inverkan på patienter med KOL och deras välbefinnande.
Författarna anser därför att framtida forskning och verksamhetsutveckling bör utforma
behandlingsstrategier för patienter med KOL utifrån den biopsykosociala modellen.

Nyckelord
Fysisk aktivitet, KOL-skola, Kronisk obstruktiv lungsjukdom, Psykosociala funktioner,
Välbefinnande.

Abstract
The background of this study is based on a cooperation between the physiotherapy program at
Mälardalen University and a hospital in the county of Södermanland. The aim of the study
was to evaluate whether a four week treatment of COPD-school have had an impact on patient
health, well being and physical capacity. The COPD-school consisted of four occasions in
which different health care professionals gave patients information on subjects including;
symptom impact, emotional experiences and the importance of physical activity. There were
ten patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in stage two to four who
participated in the intervention. The instruments for evaluation that were used were The St.
George's Respiratory Questionnaire and six minute walk test. The results showed no
significant difference in the survey or six minute walk test for the group after the intervention.
Previous research has shown that psychosocial factors have a profound effect on patients with

COPD and their wellbeing. The authors therefore believe that future research should focus on
designing treatment for patients with COPD based on the biopsychosocial model.
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Chronic obstructive pulmonary disease, COPD-school, Physical activity, Psychosocial
factors, Well being.
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1. Inledning
Kronisk obstruktiv lungsjukdom är inte bara en sjukdom som drabbar den enskilde individen
och dennes omgivning utan även ett växande globalt folkhälsoproblem. Sjukdomen speglar att
livsstil och arbete är faktorer som kan få negativa följder senare i livet. KOL leder till
påverkan på individen både fysiskt, psykiskt och socialt vilket medför begränsningar i det
dagliga livet och en negativ inverkan på hälsa och välbefinnande. Då sjukdomen är komplex
innebär det även att den måste bemötas med bakgrund mot detta.

En typ av behandlingsform för sjukdomen i Sverige är en så kallad KOL-skola. En sådan leds
av olika vårdprofessioner och syftar till att patienter med KOL får inhämta kunskaper om sin
sjukdom, lära sig sätt att hantera livet med sjukdomen, lära sig om vikten av fysisk aktivitet
och att utbyta erfarenhet med andra i samma situation. Då det i dagsläget inte föreligger
någon standardisering eller regelbunden utvärdering av KOL-skolor är det ovisst i vilken
utsträckning denna behandlingsform lyckas tillgodose de behov som finns hos denna
patientgrupp.

Då författarna tidigare kommit i kontakt med patienter med KOL fanns ett intresse för denna
patientgrupp inför uppsatsskrivande. Detta ledde även till en önskan om att undersöka på
vilka sätt vården, och då framförallt vad sjukgymnastprofessionen, kan bidra med för att
förbättra arbetet med och behandlingen för dessa patienter. Ett samarbete med ett sjukhus i
Sörmlands läns landsting gav oss möjligheten att utvärdera en KOL-skola. Genom detta
samarbete har författarna fått möjligheten att, utifrån ett biopsykosocialt perspektiv, komma
med förslag på förbättringar inom denna behandlingsform inför framtiden och därmed på sikt
bidra till att utveckla vården för patienter med KOL.
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2. Bakgrund
2.1 Definition, prevalens och incidens
KOL, med kronisk bronkit och emfysem som ingår i varierande grad, karakteriseras av en
konstant begränsning av luftflödet från lungorna och således en rubbning av den normala
andningen. Sjukdomen är obotlig och icke reversibel men symptomlindring kan uppnås via
behandling. Den vanligast bidragande orsaken till sjukdomen är rökning. Även andra giftiga
gaser och partiklar kan förorsaka sjukdomen såsom luftföroreningar och yrkesexponering för
damm och kemikalier (World Health Organization [WHO], 2009).

Enligt beräkningar gjorda av World Health Organization (WHO) har 210 miljoner människor
i världen olika grad av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och flera miljoner dör i
sjukdomen varje år. Incidensen av KOL uppskattas öka ytterligare om inte omgående insatser
påbörjas (WHO, 2009). I Sverige år 2008 beräknades mellan 400 000 till 700 000 personer ha
KOL. Siffrorna varierar beroende på vilka diagnoskriterier som använts (Läkemedelsverket,
2008). Data som beskriver incidensen av KOL i Sverige är begränsad. Pågående projekt i
Norrbottens län, det s.k. ”OLIN-projektet”, har visat att 8,2 % av en grupp personer över 35
års ålder med symtom från luftvägarna hade utvecklat KOL efter en 10 års period (Hjärt- och
lungsjukas riksförbund, 2009). Före 40 års ålder är KOL mindre förekommande för att sedan
tillta med stigande ålder (Läkemedelsverket, 2008).

2.2 Diagnostisering och stadieindelning
Diagnos ställs med spirometri, vilket innebär mätning av mängd in- och utandningsluft samt
hur fort luften förflyttas in och ut ur lungorna (WHO, 2009).

KOL delas in i stadium utifrån sjukdomens svårighetsgrad och förväntat värde av forcerad
exspiratorisk volym första sekunden/volymen av en maximal inandning och långsam maximal
utandning (Forced Expiratory Volume 1 sec [FEV1]/Vital Capacity [VC]) (Midgren, 2010).
Stadieindelning sker genom kvoten FEV1/VC efter bronkdilatation eller FEV1 i % av
förväntat värde uppmätt efter bronkdilatation. Upp till 65 års ålder ställs diagnosen genom
kvoten FEV1/VC < 0,7 och för 65 år och äldre FEV1/VC < 0,65 och genom att i vissa fall
konstatera att inte heller steroidbehandling kan normalisera luftvägsobstruktionen
(Läkemedelsverket, 2008).
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Stadium 1: Preklinisk KOL

FEV1 ≥ 80 % av förväntat

Stadium 2: Lindrig KOL

FEV1 50 % ≤ FEV1 < 80 % av förväntat

Stadium 3: Medelsvår KOL

30 % ≤ FEV1 < 50 % av förväntat

Stadium 4: Svår KOL

FEV1 < 30 % av förväntat eller FEV1 < 50
% samt definierade negativa
prognosfaktorer*

Figur 1. Spirometrisk klassifikation och svårighetsgrad av kronisk obstruktiv lungsjukdom
baserad på FEV1 i % efter bronkdilatation.
*Exempel på negativa prognosfaktorer som tillsammans med FEV1 < 50 % klassificerar
stadium 4: kronisk hyperkapni, svår kronisk hypoxi, cirkulationspåverkan, låg kroppsvikt och
hypersekretion av slem med ökad risk för infektion (The Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease [GOLD], 2009).
2.3 Patofysiologi och symptom
KOL karaktäriseras av en luftvägsobstruktivitet med endast en obetydlig reversibilitet. Till
följd av sjukdomens inflammatoriska process i luftvägar och lungvävnad uppstår en
minskning av lungans elastiska återfjädring och ett ökat luftvägsmotstånd. Detta leder till en
nedsättning av både in- och utandningsförmågan. I ett senare stadium av sjukdomen sker en
förtjockning av kärlväggarna som har en negativ påverkan på gasutbytet och kan medföra
såväl låg syrgashalt (hypoxi) som hög koldioxidhalt (hyperkapni). I vissa fall kan ett för högt
blodtryck i lungkretsloppet utvecklas, så kallad pulmonell hypertension. Detta påverkar
hjärtat och en högersidig svikt kan uppstå med ödemutveckling i kroppen som följd. En
dynamisk hyperinflation (en ökad luftmängd i lungorna) uppkommer. Detta leder i sin tur till
en försämring i längd-spänningsförhållande för diafragmamuskeln, som leder till ökat
andningsarbete. Då KOL inte bara räknas som en lungsjukdom utan även som en
systemsjukdom är även andra organ och system i kroppen berörda. Personer med KOL har
ofta en försämrad kardiovaskulär kapacitet, systemisk inflammation, hormonella förändringar
m.m. (Emtner, 2008).

Symptom som sjukdomen för med sig är bland annat nedsatt prestationsförmåga, andfåddhet,
ökad slemproduktion, ihållande eller återkommande episodisk hosta och upphostning
(framförallt hos rökare). Försämringar i skov, s.k. exacerbationer, förekommer, särskilt vid
3

nedre luftvägsinfektioner. Personer med KOL har även lättare att drabbas av
luftvägsinfektioner. Vid allvarligt stadium av sjukdomen förekommer även avmagring,
benskörhet, muskelsvaghet, ödem, sömnbesvär och depression. I tidiga stadier av sjukdomen
kan symptom saknas. De symptom som då kan förekomma är bland annat pip i bröstet,
upprepade episoder med hosta, återkommande eller långvariga förkylningar och tilltagande
andnöd vid ansträngning (Praktisk medicin, 2010).

Till följd av de respiratoriska symptom som sjukdomen för med sig med bland annat andnöd
som besvärar patienten vid ansträngning leder detta till nedsatt fysisk aktivitet och sämre
fysisk prestationsförmåga (Olséni & Wollmer, 2002). En studie gjord av Troosters et al.
(2010) genomfördes i syfte att undersöka den fysiska aktivitetsnivån i vardagen hos 70
patienter med KOL samt hos en kontrollgrupp bestående av 30 patienter. Patienterna fick bära
en multisensor (SenseWear Armband) som bl.a. mätte antalet steg per dag och hur mycket tid
patienterna spenderade på att vara lågt- eller måttligt fysiskt aktiva. Resultaten visade att tiden
som spenderades på en låg eller måttlig fysisk aktivitetsnivå minskade hos patienter med KOL
jämfört med kontrollgruppen. Skillnaden var signifikant hos patienter med KOL i stadium två
(måttlig KOL). Slutsatser som drogs utifrån studien är att det sker en gradvis minskning i
daglig fysisk aktivitet i takt med sjukdomsförsämringen och att den fysiska aktivitetsnivån
minskar tidigt i sjukdomens progression (gällande stadium två).

Relevansen av att behandlingen inriktas mot att förbättra, inte endast de fysiska symptomen,
utan även mot att höja livskvaliteten hos patienter med KOL är något som bekräftas av den
senaste forskningen. Ny forskning visar att det, tillsammans med ångest och depression,
föreligger en låg hälsorelaterad livskvalitet hos personer med KOL (Balcells et al., 2010).

Sjukdomens psykiska inverkan belyses även av Porzelius, Vest och Nochomovitz (1992) som
undersökte med FVC, FEV1 och frågeformulär sambandet mellan lungfunktion och ångest
och panik. Resultatet visade att patienter som upplevde panik även hade större problem med
kroppsliga förnimmelser och att vistas ute bland andra människor än hos de patienter som inte
upplevde panik. Förekomsten av ökad oro och panik hos patienter med KOL är något som
stärks i en studie gjord av Howard, Hollas och Wray (2008). De undersökte sambandet mellan
sjukdomsuppfattning och panik hos 59 patienter med KOL. Studiens deltagare fick besvara
enkäter där sjukdomsuppfattning, oro, och depression, graden och frekvensen av
panikattacker och sjukdomens påverkan på det dagliga livet och välbefinnande mättes. FEV1
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i % användes som ett mått på lungfunktionen. Resultaten visade en hög förekomst av oro och
depression (35 % respektive 19 %). Så mycket som 63 % av deltagarna uppgav att de haft en
panikattack under föregående år och av dessa hade 51 % haft det månaden innan. Paniken
hade inget samband med sjukdomsgrad. Specifika sjukdomsuppfattningar (uppfattningar
relaterade till sjukdomsidentitet, tidsförfarande, konsekvenser och emotionella
representationer) var viktiga för att skilja mellan de som drabbats av panik och de som inte
drabbats av detta.

De funktionsnedsättningar som sjukdomen medför kan leda till isolering i hemmet och
således en inverkan på det sociala livet (Hjärt- och lungsjukas riksförbund, 2009). En studie
gjord av McSweeny, Grant, Heaton, Adams och Timms (1982) belyste depression som den
största känslomässiga störningen som således minskade den sociala interaktionen och en
mängd olika fritidsaktiviteter och sysselsättningar. En kvalitativ studie visade att flera av
deltagarna med KOL ansåg att deras sjukdom hade en negativ påverkan på möjligheten att
arbeta eller att behålla anställning. En av deltagarna beskrev sjukdomen som den direkta
orsaken till att denne tvingats sluta arbeta på grund av den höga infektionsrisken (Berger,
Kapella & Larsson, 2010).
2.4 Behandling
Huvudsakligen styrs den svenska KOL-vården av tre dokument:
•

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer.

•

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av astma och KOL 2004

•

Nationellt vårdprogram för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) från Svensk
Lungmedicinsk Förening i samarbete med Hjärt- och Lungsjukas riksförbund och
Hjärt-Lungfonden (Hjärt- Lungsjukas riksförbund, 2009).

Behandling syftar till att lindra och behärska de förekommande symptomen såsom andnöd,
andfåddhet, hosta och slembildning för att också kunna öka livskvaliteten hos dessa patienter
(WHO, 2009).

2.4.1 Läkemedel
Den farmakologiska behandlingen vid KOL syftar till att minska symtom, bibehålla
lungfunktion, förebygga exacerbationer, förbättra fysisk prestationsförmåga och livskvalitet.
5

Regelbunden medicinering kan bestå av bronkdilaterare, inhalationssteroider och
acetylcystein (Läkemedelsverket, 2008). Bronkdilaterare är läkemedel som vidgar luftrören
för att underlätta andningen, inhalationssteroider används i förebyggande syfte för att minska
slembildning och inflammation i luftrören och acetylcystein verkar för att lösa upp segt slem
så att det blir enklare att hosta upp (De forskande läkemedelsföretagen [LIF], 2010). Vid akut
försämring syftar den farmakologiska behandlingen till användning av t.ex. antibiotika och
syrgas beroende på hur allvarligt tillståndet är och var man får behandlingen (hemma,
vårdcentral eller på sjukhus) (Läkemedelsverket, 2008).
2.4.2 Fysisk aktivitet
Enligt socialstyrelsens riktlinjer (2004) bör fysisk träning av patienter med KOL vara en del
av det multidisciplinära rehabiliteringsprogrammet då fysisk träning kan förbättra
prestationsförmåga och livskvalitet.

Fysisk aktivitet kan användas för att förbättra prestationsförmågan och minska andfåddheten.
Daglig motion, minst 30 minuter per dag 5-7 dagar i veckan, är en rekommendation för alla.
Även annat deltagande i fysisk träning bör främjas. Ett väl fungerande upplägg av träningen
kan vara konditionsträning, dynamisk styrketräning och rörlighetsträning. Om
syrgasmättnaden i blodet sjunker under 90-88 % bör inte träning bedrivas (Emtner, 2008).

Aerob träning kan bedrivas i låg- eller högintensiv form och bestå av antingen kontinuerligeller intervallträning. De två träningsformerna har likvärdiga effekter (Arnardottir, Boman,
Larsson, Hedenström & Emtner, 2007). Aktiviteter lämpliga för träning av de
syretransporterande organen är gång- och cykelträning och land- eller vattengymnastik
(Troosters, Casaburi, Gosselink & Decramer, 2005). Då intervallträning bedrivs bör 2-3
minuters högintensiv träning växlas med lågintensiv träning eller aktiv vila under 1-2 minuter.
Minst 8-10 veckor bör träningen fortgå. Effekter som kan ses av aerob träning hos personer
med KOL är bl.a. ökad syreupptagningsförmåga (VO2-max) och ökad uthållighet.
Högintensiv träning är den typ av träning som har bäst effekt på syreupptagningsförmågan.
Med högintensiv träning avses; en intensitet motsvarande > 70 % av max hjärtfrekvens/ > 60
% av VO2 max/ 60-80 % W-max (maximal arbetsförmåga mätt i watt), en frekvens av 2-3
gånger/vecka och en duration av ≥ 30 min (Emtner, 2008).
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Ofta drabbas patienter med KOL av en perifer muskelsvaghet, vilket bekräftas av tidigare
forskning (Bernard et al., 1998). Med detta i åtanke bör styrketräning innefatta
uthållighetsträning och styras i första hand mot den muskulatur som används vid förflyttning.
Bål- och skuldermuskulatursträning bör också ingå. Varje övning bör utföras 8-12 repetitioner
och upprepas 2-3 gånger på en intensitet av 70 % av 1 RM (1 RM= den största belastning som
kan lyftas genom hela rörelsebanan endast en gång). Till en början kan det dock vara nog att
endast utföra en omgång. Mellan varje omgång (set) bör en viloperiod på 1-3 minuter läggas
in. Under minst 8-10 veckor bör träningen fortgå. Träning kan ske dagligen vid en låg
intensitet (40-50 % av 1 RM), men vid en högre intensitet (70-80 % av 1 RM) bör träningen
bedrivas 2 gånger/veckan. Studier har visat att framförallt styrketräning för benen kan
förbättra muskelstyrkan och muskeluthålligheten. Även den aeroba förmågan kan förbättras
(Emtner, 2008).

Rörlighetsträning bör innefatta rörlighetsfrämjande övningar för thorax-, skulder-, nack-, låroch vadmuskulatur och ingå i varje träningspass (Emtner, 2008).
Fysisk träning och fysisk aktivitet har visat positiva effekter både fysiologiskt och
psykologiskt. Utöver den förbättrade fysiska kapaciteten efter en träningsperiod blir patienter
med KOL som medverkat i träning mindre rädda för att anstränga sig och blir dessutom mer
fysiskt aktiva i sitt dagliga liv (Bendstrup, Ingemann Jensen, Holm & Bengtsson, 1997).
Känsla av välmående ökar, livskvaliteten förbättras och morbiditeten minskar (Emtner, 2008).

2.4.3 Patientutbildning
Sundhetsstyrelsen i Danmark har samlat det vetenskapliga underlaget för patientutbildning i
grupp till personer med kroniska sjukdomar, framförallt personer med KOL och diabetes typ2. I rapporten skiljer man mellan två olika typer av patientutbildningar; dels en
sjukdomsspecifik utbildning som vänder sig till personer med kända diagnoser såsom diabetes
och cancer och dels en generell utbildning där personen har fler än en avgränsad diagnos. Den
förstnämnda utbildningen fokuserar på symptomutbildning, medicinering, biverkningar,
konkret problemlösning med därtill teoretiska och praktiska färdigheter. Egenbehandling och
självmonitorering är två andra viktiga faktorer inom denna. Den andra utbildningen har ett
tydligt psykosocialt tema där målet är att personen med kronisk sjukdom ska uppnå bättre
kontroll över sin livssituation. Undervisningen har till syfte att stärka personens självtillit, tron
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på den egna förmågan (self-efficacy) och att öka den egna kompetensen för att uppnå ökad
hälsa och välmående (Sundhetsstyrelsen, 2009).

Resultaten från rapporten visar att för personer med KOL finns svag vetenskaplig evidens för
att patientutbildningen har inverkan på patientens self-efficacy. En effekt är dock minskat
antal läkarbesök. Påverkan på patientens livskvalitet, följsamhet av behandling,
medicinförbrukning och lungfunktion har inte kunnat visas (Sundhetsstyrelsen, 2009).

Self-efficacy är ett centralt begrepp som tas upp inom patientutbildning och som har sitt
ursprung i Banduras socialkognitiva teori. Med Self-efficacy menas att personen har en tilltro
till sin egen förmåga att genomföra ett visst önskat beteende (ex. jag är säker på att jag kan
lyckas med att sluta röka, jag är säker på att jag kan motionera 2-3 ggr/veckan) (Bandura,
1997). Denna faktor har visat sig vara en stark prediktor för intention till beteendeförändring
och förändring av beteende (Ogden, 2007).

Patient empowerment är ett begrepp som beskriver patientens egenmakt i rollen som
vårdtagare och ett förhållningssätt i mötet mellan sjukvårdsprofessioner och patient. Patienten
är delaktig och medbestämmare vad gäller sin egen behandling och vård. Detta innebär att
patienten kan dra nytta av sin egen erfarenhet och kännedom i samverkan med den
yrkesmässiga medicinska behandlingen och omvårdnaden. Om patientens föreställningar och
kunskap om sin hälsa tas hänsyn till i vårdsituationen och om vårdprofessionerna belyser
hälsa i samma grad som sjukdom kan patientens förmåga till egenvård, tillfrisknande och
välbefinnande stärkas. Patient empowerment anses patienten vara expert på att leva med sin
sjukdom och leva sitt liv medan vårdpersonalen behärskar sjukdomen ur ett medicinskt- och
ett omvårdnadsperspektiv. För att få till stånd patient empowerment förutsätts att alla
människor har möjligheter att ta kontroll över sin hälsa och att vården ska tillvarata och
förstärka dessa. Efter sin förmåga får patienten ökad potential att bli stärkt i sin egenvård.
(Björvell & Insulander, 2008).

Ingen standardiserad patientutbildning finns i Sverige. Den vanligaste varianten av
patientutbildning är så kallade ”dagvårdsveckor” eller ”skolor” för diverse olika kroniska
diagnoser. Under en eller flera veckor medverkar patienten i utbildning om sin sjukdom.
Osäkerhet råder dock kring om denna typ av patientutbildning är den bästa då utvärdering av
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skolorna eller dagvårdsveckorna inte förekommer (Statens beredning för medicinsk
utvärdering [SBU], 2010).

Patientutbildning i grupp, såsom ”KOL-skolor” är vanligt förekommande på KOL- och
astmamottagningar i Sverige och syftar till att bistå patienter med information kring
sjukdomen. Det exakta upplägget kan skilja sig åt men bygger på multidisciplinär KOLrehabilitering där olika yrkeskategorier (t.ex. läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, dietist och
kurator) förmedlar sin expertis (Olséni & Wollmer, 2002) och ”avses den process som har
som målsättning att genom samlade insatser från olika kompetensområden förbättra eller
vidmakthålla livskvalitet och den psykiska, sociala och fysiska funktionsförmågan” (Svensk
Lungmedicinsk Förening [SLMF], 2010). Vårdinsatserna bör vara samordnade och täcka in
de behov som patienterna behöver, till exempel fysisk träning, kostrådgivning,
hjälpmedelsutprovning, psykosocialt stöd och rådgivning (Socialstyrelsen, 2004).

Utbildning ska enligt SLMF syfta till att ge kunskap för hur KOL påverkar det dagliga livet
och vilken behandling som finns. SLMF understryker även att ”KOL-patienten ska lära sig att
se möjligheter och inte hinder!” (SLMF, 2010). I Hjärt-lungsjukas rapport beskrivs KOLskolor som något varje enskilt landsting utformar men att grundupplägget är detsamma. Målet
följer SLMF’s kunskapssyfte, men också vikten av den sociala faktorn med att bedriva KOLskola i grupp. Patienter med KOL som inte kan ta sig från hemmet blir isolerade vilket i sin
tur kan leda till depression, därför kan KOL-skolan också verka som en mötesplats för
deltagarna där erfarenheter utbytes mellan patienterna (Hjärt- och lungsjukas riksförbund,
2009).

För att uppnå god effekt krävs det att patienterna kan ta till sig och använda den information
som KOL-skolan förmedlar (Olséni & Wollmer, 2002). Vården måste tidigt syfta till att öka
förståelsen för livsstilsförändringar hos patienter med de sjukdomsproblem och begränsningar
som ofta föreligger vid KOL. Patienterna måste således få information och kunskap om hur
man genomför och bevarar en förändrad livsstil. Vårdpersonalen är mycket viktig när det
gäller att motivera och ge patienterna den kunskap och information som behövs för att lyckas
(Socialstyrelsen, 2004).
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2.5 Problemområde
Utifrån tidigare forskning inom området kan konstateras att KOL är en komplex sjukdom där
individen inte bara får en påverkan fysiskt utan även psykiskt och socialt, vilket kan bidra till
ett nedsatt välbefinnande och hälsa. Om behandlingen för patienter med KOL kan utformas på
ett sätt så att patienternas behov tillgodoses både fysiskt, psykiskt och socialt torde
möjligheten att därigenom höja patienternas välbefinnande och hälsa stärkas. Då KOL-skolor
är en vanligt förekommande behandling för dessa patienter vore det intressant att utifrån ett
biopsykosocialt perspektiv undersöka hur en KOL-skola i dagsläget kan vara utformad och
huruvida denna fungerar för att tillgodose patienternas behov.

3. Syfte
Syftet är att utvärdera vilken effekt en fyra veckors KOL-skola har på patienters hälsa,
välbefinnande och fysiska kapacitet.

3.1 Frågeställningar
- I vilken utsträckning skiljer sig patienters självrapporterade hälsa och välbefinnande
mätt med enkäten The St George’s Respiratory Questionnaire (The SGRQ) före och
efter genomgången KOL-skola?

- I vilken utsträckning skiljer sig patienters fysiska kapacitet mätt med sex minuters
gångtest efter genomgången KOL-skola?

4. Metod
4.1 Design
Studien har en kvantitativ ansats då den studerar effekterna av en behandling på en grupp och
använder sig av mätinstrument som utgörs av en standardiserad enkät och sex minuters
gångtest. Designen är deskriptiv och komparativ då författarna beskriver och studerar om
skillnad i resultat för gruppen föreligger efter genomgången intervention. Studien är
kvasiexperimentell, prospektiv och longitudinell då mätning skett före och 16-28 veckor efter
intervention (Domholdt, 2005).
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4.2 Urval och rekrytering
Urvalet har skett utan randomisering. Studien baseras på ett bekvämlighetsurval då
patienterna kom till behandlingen på remiss från vårdcentral, medicinklinik och avdelning
inom en del av Södermanlands läns landsting. Totalt ingick tio patienter i KOL-skolan.

4.3 Inklusionskriterier
Patienterna skulle ha diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom i stadium två till fyra,
verifierad av en utförd spirometri, och förstå det svenska språket. Läs- och skrivsvårigheter
tilläts om någon utomstående läste frågorna i enkäten The SGRQ utan att påverka personens
svar i respektive fråga.

4.4 Exklusionskriterier
Patienter med en demenssjukdom, psykisk utvecklingsstörning och icke svenskspråkiga
exkluderades från studien då dessa skulle ha svårt att tillgodogöra sig informationen som gavs
i behandlingsinterventionen.
4.5 Tillvägagångssätt
Under våren 2010 kom författarna, via Mälardalens högskola, i kontakt med sjukgymnast och
initiativ togs till samarbete mellan författarna och sjukgymnast angående utvärdering av
KOL-skola.

Data insamlades på följande vis: Patienterna påbörjade deltagandet i KOL-skolan under
hösten 2009. Sjukgymnasten lämnade ut den första enkäten vid första tillfället i KOL-skolan
och ledde sex minuters gångtest efter överrenskommelse med varje enskild patient om
tidpunkt för genomförande. Uppföljning med en andra enkätutdelning och sex minuters
gångtest skedde mellan 16-28 veckor efter interventionens start. Målet var från början att ha
uppföljning för samtliga patienter efter 16 veckor men detta mål gick dock inte att uppfylla på
grund av olika omständigheter hos enskilda patienter. Författarna erhöll i november 2010
insamlad data från sjukgymnast. Under december 2010, januari och februari
2011analyserades och sammanställdes därefter data.
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4.6 Intervention
Behandlingsinterventionen i form av en KOL-skola genomfördes, med start i november 2009,
under fyra tillfällen (en gång/vecka i fyra veckor). Träffarna varade två timmar/gång. Vid
varje tillfälle uppmanade de olika professionerna deltagarna att ställa frågor för att således
främja dialog och diskussion.

Tillfälle 1: Sjuksköterska och sjukgymnast informerade om fysiologi, anatomi, andnings- och
hostteknik och sekretelimination. Bilder och film visades även och vikten av fysisk aktivitet
belystes. The SGRQ delades ut av sjukgymnast och tid för individuellt status med sex
minuters gångtest bestämdes med varje enskild patient.

Tillfälle 2: Arbetsterapeut och kurator informerade. Kuratorn verkade som samtalsledare,
ställde öppna frågor och ville att deltagarna själva skulle dela med sig av sina erfarenheter.
Exempel på frågor kunde vara: ”Hur upplevde jag diagnosbeskedet?”, ”Var i livet befinner
jag mig?”, ”Om jag har ett arbete, vad innebär det i så fall för min sjukdom?”. Det
övergripande samtalsämnet var ”Att leva med KOL”, vilket ledde till att det var högt i tak för
diskussion. Kuratorn informerade även kring de känslomässiga upplevelserna så som
depression, ångest, oro, skuld, skam och stress. Arbetsterapeuten gav råd om energibesparing,
hur patienten kunde underlätta vardagen och fritiden genom att arbeta energisnålt.
Tillfälle 3: Dietist och apotekare informerade. Dietisten delgav information om
nutritionsproblem vid KOL; dels ofrivillig viktnedgång men också övervikt. Bland de saker
som diskuterades var vad viktnedgången beror på och hur man ska äta för att förhindra
viktnedgång eller metoder för att börja gå upp i vikt igen. Dietisten gav tips på hur
energiintaget kan ökas utan att öka volymen mat. Då patienter med KOL ofta har flera
matrelaterade problem, som muntorrhet, dålig tandstatus och läkemedelsbiverkningar, vilka
kan bidra till viktnedgång, belystes även dessa. Råd gavs även angående hur patienten kan äta
om denne lider av fetma. Vikten av att få i sig kalcium belystes och hur patienten bör äta för
att få i sig tillräckligt av detta ämne. Slutligen berördes även näringsdrycker och hur patienten
kan äta inför och efter träning eller då denne ska utföra något fysiskt ansträngande.
Apotekaren informerade om läkemedel som används vid behandling av KOL.

Tillfälle 4: Sjuksköterska, läkare, sjukgymnast och representant från hjärt- och lungsjukas
förening informerade. Sjuksköterska kontrollerade saturation och blodtryck, läkare
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informerade om fysiologi och mediciner, sjukgymnast följde upp eventuella frågor och hjärtoch lungsjukas representant förmedlade vad de erbjuder för aktiviteter och träningsformer.

Ett huvudsyfte med behandlingsinterventionen var att motivera, hjälpa och visa patienterna att
det går att träna utifrån varje individs förmåga trots de symptom som sjukdomen medför. Ett
syfte med träningen var även att öka gångsträckan och livskvalitén hos de som har en låg
fysisk kapacitet och ett lågt välbefinnande. Patienterna erbjöds att delta i fysisk aktivitet
antingen i sjukhusets regi, att genomföra hemträningsprogram eller bedriva annan form av
träning (t.ex. på Friskis & Svettis eller på gym). De patienter som av olika anledningar avstod
från dessa former av fysisk aktivitet ägnade sig åt aktiviteter i det dagliga livet (t.ex. hushållseller trädgårdsarbete) eller att bibehålla tidigare låg fysisk aktivitetsnivå. De fysiska
aktiviteterna utfördes separat från KOL-skolan.
4.7 Datainsamlingsmetoder
Som datainsamlingsmetod för självrapporterad hälsa och välbefinnande användes enkäten The
St George´s Respiratory Questionnaire (Jones, Quirk, Baveystock & Littlejohns, 1992). För
att mäta den fysiska kapaciteten användes sex minuters gångtest(American Thoracic Society
[ATS], 2002). Datainsamlingen skedde i samband med starten av KOL-skolan 2009 och 1628 veckor efter KOL-skolans slut.

4.7.1 The St George´s Respiratory Questionnaire
Enligt Olséni och Wollmer används ute i kliniken två olika typer av instrument som mäter
hälsorelaterad livskvalitet; sjukdomsspecifika respektive generiska instrument. Det
förstnämnda instrumentet används endast vid en specifik sjukdom, medan det sistnämnda
används till olika patientgrupper. Det generiska har som nackdel att det inte är lika känsligt
för förändringar som det sjukdomsspecifika. The St George’s Respiratory Questionnaire är
exempel på ett sjukdomsspecifikt instrument (Olséni & Wollmer, 2002). The SGRQ är en
validerad enkät framtagen för att mäta kroniska luftvägssjukdomars påverkan på hälsa och
välbefinnandet hos patienter med astma och KOL. The SGRQ består av två delar indelade i
tre komponenter och utgörs av totalt sjutton frågor. Komponent ett ”Symptoms” utgör den
första delen av enkäten och innehåller frågor som behandlar graden av symptom såsom
slemproduktion, hostfrekvens, andfåddhet, rosslande samt frekvensen av attacker av de två
sistnämnda symptomen. Del två av enkäten består av två komponenter; ”Activity” och
”Impacts”. ”Activity”, belyser fysiska aktiviteter som antingen förorsakar eller är begränsade
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av andfåddhet medan ”Impacts”, behandlar omgivnings- och psykosociala faktorer såsom
arbete, förväntningar på hälsa, känsla av att ha kontroll över sin hälsa, påverkan på det dagliga
livet, panikkänslor, behov av medicinering och eventuella biverkningar av denna samt
stigmatisering (Jones et al., 1992). Instrumentet är även validerat för att användas på patienter
med bronkiektasier (en lungsjukdom där en del av lungans vävnad saknas eller är
funktionsskadad) men passar dock inte för att användas på patienter med cystisk fibros, se
bilaga 1 (Health Status Research Team, 2008).

Ifyllandet av enkäten skedde enligt angivna instruktioner (se bilaga 2) med undantaget att
patienterna tilläts att ta med enkäten hem för ifyllnad vid båda tillfällena.

4.7.2 Sex minuters gångtest
I syftet att utvärdera och följa upp behandling kan olika mät- och utvärderingsinstrument
användas. Ett vanligt förekommande instrument inom andningsområdet är sex minuters
gångtest (Olséni & Wollmer, 2002). Sex minuters gångtest används som ett mätinstrument för
att ”bedöma den fysiska kapaciteten relaterad till aktiviteter i dagliga livet” (Emtner, 2008, s.
382). Testet bedömer den submaximala funktionella kapaciteten då de flesta patienter inte når
upp till deras maximala kapacitet under testet (ATS, 2002). Patienten ska, enligt
standardiserade instruktioner, gå så långt som möjligt fram och tillbaka under sex minuter.
Testet utförs i en korridor där en sträcka på 20-30 m är markerade. En stol placeras ut i
vardera änden och om patienten behöver vila stoppas ej tiden. Gånghjälpmedel får användas.
Med Borgs RPE respektive CR10 skala erhålles även ett mått på patientens ansträngning samt
patientens upplevda bentrötthet och andfåddhet. Saturation, PEF (Peak Expiratory Flow) och
Puls kan också mätas före, under och efter testet (Guyatt, 1987).

Sex minuters gångtest har i denna studie använts som ett mätinstrument för att utvärdera
patienternas fysiska kapacitet och funktionsförmåga. Standardiserade riktlinjer finns för
genomförandet av testet men ofta sker en viss anpassning och förändringar av
mätinstrumentet i den kliniska verksamheten. Sex minuters gångtest skiljer sig i denna studie i
vissa avseenden från det ursprungliga standardiserade testet, se bilaga 4 (ATS, 2002).

Genomförandet av sex minuters gångtest skedde på följande vis; två stycken koner
utplacerades i en korridor där enkel gångsträcka uppmättes till 20 meter. Sjukgymnasten gav
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patienten muntligt följande information; att patienten ska gå så långt som möjligt mellan de
båda konerna i självvald takt under sex minuter. Om patienten känner behovet av att stanna
och pusta eller vila kan denne göra det, men tidtagning stoppas inte. Sjukgymnasten talar inte
med patienten under pågående test, men ger dock denne information när två respektive fyra
minuter har gått.

Före och direkt efter avslutat test fick patienten skatta upplevd andfåddhet och bentrötthet
enligt Borgs CR-10 skala samt skatta allmän ansträngning enligt Borgs RPE skala. CR-10
skalan sträcker sig mellan 0 (”ingen alls”) och 10 (”extremt stark”/”maximal”). RPE sträcker
sig mellan 6 (”ingen ansträngning alls”) och 20 (”maximal ansträngning”). Skattningsvärdena
är subjektiva och används som utvärdering och ett mått på intensitet (Hagströmer & Hassmén,
2008). Skattningsskalorna informerades om innan testets påbörjande. Patientens saturation
och puls mättes före och efter testet med apparaten ”Ohmeda Tuffsat.” producerad av GE
healthcare Finland Oy. Efter testets avslutande antecknades gångsträckan, om patienten har
stannat och pausat under testets genomförande samt om det använts något gånghjälpmedel.
Patienten fick sitta ner en stund efter testet för att återhämta sig (se bilaga 5).
4.8 Dataanalysmetod
Analys av resultaten har skett med syftet att se om skillnad i svarsresultat föreligger efter
genomgången behandlingsintervention. Enkätdata och värden från sex minuters gångtest har
inmatats i datorprogrammet Microsoft Office Excel version 12 (Microsoft Office Excel,
2007). Vad gäller enkäten har totalsumma för var och en av enkätens tre komponenter samt
även en totalsumma räknats ut. Skattningsvärden från före respektive efter interventionen har
erhållits.

Resultaten har sedan förts över till datorprogrammet Statistical Package for the Social
Sciences version 19.0 (SPSS), där de har bearbetats och redovisats som beskrivande statistik.
Även resultaten av sex minuters gångtest före och efter behandlingsinterventionen har
sammanställts och jämförts på liknande sätt. Slutligen har en statistisk analys av resultaten
från enkäten och sex minuters gångtest gjorts i datorprogrammet. Wilcoxon’s teckenrangstest
har använts för att se om en statistisk signifikant skillnad föreligger i resultaten (SPSS
Sweden AB, 2010). En icke-parametrisk analys valdes utifrån gruppens storlek (endast tio
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patienter) och på grund av att en del data i enkäten utgörs av ordinalskala (Domholdt, 2005).
Signifikansnivån sattes till p ≤ 0,05.

4.9 Etiska överväganden
Intyg om tillstånd för uppsatsarbete har skrivits under av verksamhetsansvarig. I en studie
som denna skulle det största riskmomentet för patienten utgöras av sex minuters gångtest.
Enligt sjukgymnast krävdes läkares godkännande för att genomföra sex minuters gångtest på
de patienter i gruppen som hade en låg saturation. Samtliga patienter i studien är medvetna
om att sjukgymnast utvärderar KOL-skolan i form av enkäten och sex minuters gångtest.
Dock känner inte patienterna till att författarna i denna studie fått tagit del av och
sammanställt erhållen, kodad data.

5. Resultat
Totalt ingick tio personer i studien. Antal kvinnor var sju stycken och antalet män var tre
stycken. Åldersfördelningen var år 1937-1947, medelålder 68,3 år. FEV1 varierade från 0.280.70, medelvärde 0.48. Stadieindelningen var fyra stycken i stadium två (lindrig KOL), fem
stycken i stadium 3 (medelsvår KOL) och en patient i stadium 4 (svår KOL).

Patienternas självrapporterade hälsa och välbefinnande representeras av resultaten i The
SGRQ. Resultaten baseras på att varje enskilt frågesvar i enkäten har en unik empirisk härledd
”weight”, varav det minsta möjliga motsvarar 0 och det högsta 100. Ett högt ”weight” innebär
att sjukdomen har en stor inverkan på individen. Efter beräkningar presenteras totalsumman
(de tre komponenterna tillsammans) och de tre komponenterna var för sig. Även resultaten för
dessa representeras av värden mellan 0 och 100, där siffrorna har samma betydelse som ovan
nämnts (se bilaga 3).
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5.1 The St George´s Respiratory Questionnaire-Totalpoäng
Det förelåg ingen signifikant skillnad för gruppen efter intervention vad gäller totalpoäng i
enkäten The SGRQ. Förändringen av medianvärdet efter intervention var +1,7.
Minimumvärdets förändring efter intervention var -3,5 och maximumvärdet -19,1 (se tabell
1).

Tabell 1. Beskrivande statistik över resultatet för gruppens (n=10)
Totalpoäng i enkäten The SGRQ före och efter intervention.

Median

Före intervention

Efter intervention

49,9

51,6

Kvartilavstånd

25

35

33

Kvartilavstånd

75

63

62,6

Minimum

32,7

29,2

Maximum

90,7

71,6

5.1.1 The St George´s Respiratory Questionnaire-“Symptoms”
Det förelåg ingen signifikant skillnad för gruppen efter intervention vad gäller komponenten
”Symptoms” i enkäten The SGRQ. Förändringen av medianvärdet efter intervention var +6.
Minimumvärdets förändring efter intervention var -2,5 och maximumvärdet -11,1 (se tabell
2).

Tabell 2. Beskrivande statistik över resultatet för gruppens (n=10) poäng för
komponenten ”Symptoms” i enkäten The SGRQ före och efter intervention.

Median

Före intervention

Efter intervention

54,4

60,4

Kvartilavstånd

25

34,7

28,2

Kvartilavstånd

75

74,7

71,2

Minimum

20,1

17,6

Maximum

96,6

85,5
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5.1.2 The St George´s Respiratory Questionnaire-“Activity”
Det förelåg ingen signifikant skillnad för gruppen efter intervention vad gäller komponenten
”Activity” i enkäten The SGRQ. Förändringen av medianvärdet efter intervention var -7.
Minimumvärdets förändring efter intervention var 0 och maximumvärdet -14,2 (se tabell 3).

Tabell 3. Beskrivande statistik över resultatet för gruppens (n=10) poäng för
komponenten ”Activity” i enkäten The SGRQ före och efter intervention.

Median

Före intervention

Efter intervention

73,7

66,7

Kvartilavstånd

25

63,9

59,5

Kvartilavstånd

75

81,2

75,1

Minimum

53,6

53,6

Maximum

100

85,8

5.1.3 The St George´s Respiratory Questionnaire-“Impacts”
Det förelåg ingen signifikant skillnad för gruppen efter intervention vad gäller komponenten
”Impacts” i enkäten The SGRQ. Förändringen av medianvärdet efter intervention var +3,2.
Minimumvärdets förändring efter intervention var -3,5 och maximumvärdet -24,5 (se tabell
4).

Tabell 4. Beskrivande statistik över resultatet för gruppens (n=10) poäng för
komponenten ”Impacts” i enkäten The SGRQ före och efter intervention.

Median

Före intervention

Efter intervention

34,2

37,4

Kvartilavstånd

25

20,5

19,1

Kvartilavstånd

75

52,7

56,7

Minimum

18,6

15,1

Maximum

83,3

58,8
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5.2 Sex minuters gångtest
Det förelåg ingen signifikant skillnad för gruppen vad gäller den fysiska kapaciteten mätt med
sex minuters gångtest. Testresultaten visar, med avseende på medianen, att följande variabler
har förändrats efter interventionen: saturation -1,5, puls -3, skattad bentrötthet -0,3, skattad
andfåddhet +1, ansträngning +1 och antal meter +6,4.

CR-10 skalan (i denna studie använd för att skatta andfåddhet och bentrötthet) sträcker sig
mellan 0 (”ingen alls”) och 10 (”extremt stark”/”maximal”). RPE (i denna studie använd för
att skatta allmän ansträngning) sträcker sig mellan 6 (”ingen ansträngning alls”) och 20
(”maximal ansträngning”).

Tabell 5. Beskrivande statistik över resultatet för gruppens (n=10) genomförande av
sex minuters gångtest. Samtliga resultat för variablerna nedan är uppmätta direkt efter
avslutat sex minuters gångtest.
Variabel

Mättillfälle

Median

K* 25

K*75

Saturation i %

Före intervention
Efter intervention

91
89,5

86,5
87,3

92,3
93,5

Puls

Före intervention

100

85

116,3

Efter intervention

97

85,8

108,5

Före intervention

3

2,4

4,8

Efter intervention

4

1,3

5,8

Före intervention

1,3

0

3,4

Efter intervention

1

0

3,5

Före intervention

12

8,6

13,4

Efter intervention

13

11

14,3

Före intervention

318,5

252,7

372,5

Efter intervention

324,9

291,8

395,9

Andfåddhet

Bentrötthet

Ansträngning

Antal meter

K* visar kvartilavstånd
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6. Diskussion
Studiens resultat visar att ingen signifikant skillnad för gruppen föreligger, utifrån
medianvärde, vad gäller samtliga frågeställningar efter intervention. Förändringar i
medianvärde respektive minimum och maximumvärde för gruppen har dock skett efter
intervention, där de största förändringarna kan ses inom komponenterna ”Symptoms” och
”Activity” i enkäten The SGRQ samt för genomförandet av sex minuters gångtest. Författarna
vill tydliggöra att ovan nämnda påstående kan ha orsakats av slumpmässiga förändringar.
6.1 Metoddiskussion
Studien är kvasiexperimentell dels på grund av att interventionsgruppen var liten och icke
normalfördelad och dels för att ingen kontrollgrupp fanns. Då dessa förutsättningar föreligger
skulle istället en så kallad single-case design kunnat utgöra ett alternativ. I en sådan design
följer man individen istället för gruppen och följer förändring av individuella värden över tid.
(Domoldt, 2005). Denna typ av design kräver dock flera mätningar, vilket inte förekom i
denna intervention, och var således inte möjlig.

Avsaknaden av kontrollgrupp är en brist för studien då svårigheter uppkommer att avgöra om
och i vilken utsträckning KOL-skolan haft effekt på patienternas hälsa, välbefinnande och
fysiska kapacitet. Om en jämförelse skulle kunna göras med en kontrollgrupp skulle risken
minska att andra faktorer än KOL-skolan inverkar på resultatet. Avsaknad av kontrollgrupp
innebär ett hot mot den interna validiteten (Domholdt, 2005).

Att studien fick sin aktuella utformning har sin grund i det förutbestämda syftet från
uppdragsgivare att utvärdera en KOL-skola. Gruppdesignen har tillfört styrka för studien då
interventionen bedrivits i grupp vilket inneburit att patienterna har kunnat stötta och haft
erfarenhetsutbyte med varandra. Att det är en fördel att bedriva patientundervisning i grupp
stärks av de nationella riktlinjerna för KOL-vården i Sverige vilka belyser de sociala vinsterna
med behandlingsformen, då KOL-skolan verkar som en mötesplats för deltagarna (Hjärt- och
lungsjukas riksförbund, 2009).

Patienterna rekryterades till studien utifrån ett bekvämlighetsurval. Patienterna kom till
behandlingen i form av KOL-skola på remiss från vårdcentral, medicinklinik och avdelning
inom en hel region i Södermanlands län. Utifrån rådande intresse hos patienterna och uppsatta
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inklusions- och exklusionskriterier valdes de patienter ut som skulle delta i interventionen.
Med en större interventionsgrupp från ett större upptagningsområde och med en randomiserad
urvalsprocess skulle studiens resultat kunna ha en större generaliserbarhet och validitet.

Författarna av denna studie anser att valet av att använda The SGRQ som ett mätinstrument
för att utvärdera studiens KOL-skola har varit relevant. Detta dels på grund av att The SGRQ
är framtagen för att användas på patienter med lungsjukdom och dels därför att det som
enkäten utvärderar speglas av innehållet i interventionen. Ferrer et al (2002) och Rutten-van
Mölken, Roos och van Noord (1999) anser att The SGRQ är det vanligast förekommande
mätinstrumentet för utvärdering av hälsorelaterad livskvalitet vid lungsjukdom och enkäten är
därför översatt till många språk världen över. Om några av patienterna har skattat låga värden
på The SGRQ från början (och således mår relativt bra) föreligger det risk för att det inte går
att se förbättringar efter intervention. Detta innebär att en golveffekt kan uppstå och att
mätinstrumentets lämplighet för denna grupp kan ifrågasättas (Domholdt, 2005).

Ett annat mätinstrument för hälsorelaterad livskvalitet är EQ-5D. Instrumentet är framtaget
för att användas på äldre patienter, oavsett sjukdom eller behandling, och är indelat i fem
dimensioner: sinnesstämning, egenvård, rörlighet, vardagliga aktiviteter och smärta
(Socialstyrelsen, 2010). Då EQ-D5 används på äldre patienter oavsett sjukdom och
behandling, till skillnad från The SGRQ som är framtaget för patienter med lungsjukdom
anser författarna att The SGRQ var det instrument som passade bäst för denna studie.

I KOL-skolan har mycket information givits om patofysiologi/symptom. Komponent ett i
The SGRQ (åtta frågor) utvärderar de symptom som sjukdomen medför och ges alltså relativt
stort utrymme i enkäten. Om interventionen haft en annan, mer psykosocial inriktning, där ett
begrepp som exempelvis self-efficacy fått tagit större plats, hade troligen en enkät som The
SGRQ varit otillräcklig för att kunna utvärdera detta. Andra mätinstrument såsom The SelfEfficacy Scale (SES) hade då kunnat vara ett alternativ då detta mer specifikt utvärderar
begreppet ifråga (Sherer & Maddux, 1982).

En felkälla i studiens genomförande är att deltagarna tilläts ta med enkäten hem för ifyllande.
Detta är något som i manualen för enkäten inte rekommenderas då risken är att den som ska
fylla i enkäten kan bli påverkad i sina svar av personer i omgivningen (Health Status Research
Team, 2005). Då mätinstrument, såsom en enkät, används där patienten ska ge subjektiva svar
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föreligger alltid en viss risk att patienten uppger, mot rådande rekommendationer, svar som
inte överensstämmer med verkligheten. Detta är en felkälla vilken är svårkontrollerad då
ansvaret ligger hos varje enskild individ att svara enligt givna instruktioner och så
sanningsenligt som möjligt.

Enligt Emtner (2008) är standardiserade gångtest såsom sex minuters gångtest vanliga att
använda i kliniska sammanhang för att bedöma den fysiska kapaciteten relaterad till
aktiviteter, därför anser författarna att detta test har varit ett bra utvärderingsinstrument då
syftet varit att utvärdera patienternas fysiska kapacitet. Vid genomförandet av testerna har vid
båda tillfällena exakt samma instruktioner givits till patienterna, detta är en fördel då olika
instruktioner skulle kunna innebära en felkälla för resultatet.

Svagheter i utförandet av sex minuters gångtest har varit att första och andra testtillfället för
en patient inte har skett vid samma tidpunkt på dygnet. Risken finns att patientens
prestationsförmåga varierar över dagen vilket skulle kunna innebära att patienten är piggare
på förmiddagen och tröttare på eftermiddagen, eller tvärtom, detta skulle då kunna inverka på
resultatet. Ytterligare en felkälla i utförandet har varit att testet genomförts i en miljö där
störande moment förekommer. Patienterna har utfört testet i en korridor där människor
passerar förbi och således har kunnat påverka deras prestation. Om patienterna blivit störda av
förbipasserande kan detta ha lett till exempelvis en minskad koncentrationsförmåga eller att
patienten behövt stanna upp vid mötet i korridoren. Författarna vill även påpeka att vid det
andra tillfället för sex minuters gångtest har deltagarna erfarenhet av testets genomförande.
Detta kan ha påverkat resultatet då de känner sig mer säkra på utförandet och exempelvis vet
hur de ska förhålla gånghastigheten till tidsaspekten på sex minuter.

En svaghet med studiens genomförande och en möjlig felkälla till resultatet är det faktum att
patienterna följdes upp vid olika tidpunkter (mellan 16-28 veckor) efter interventionens start.
Att uppföljningarna skedde vid olika tidpunkter för olika patienter innebär enligt författarna
att en del av patienterna fått längre tid på sig för bearbetning av information från KOL-skolan
och att på egen hand utanför KOL-skolans regi haft möjlighet att bedriva fysisk aktivitet.
Detta kan ha gett dem en fördel i och med att de haft längre tid på sig att tillägna sig ett nytt
beteende (vara fysiskt aktiva).
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En styrka med studien är att författarna har ett objektivt förhållningssätt till interventionen.
Redan insamlad data har erhållits och författarna har inte varit involverade i
datainsamlingsprocessen. Detta bidrar till att författarna varken har påverkat deltagarna under
interventionen eller datainsamlingen. En svaghet med tillvägagångssättet kan vara att det är
samma person som genomfört datainsamlingen som även är ansvarig uppdragsgivare för
utvärderingen av KOL-skolan, detta minskar till viss del graden av objektivitet.

Då författarna studerar sin sista termin på sjukgymnastprogrammet har kunskap och
erfarenhet kring sjukdomen KOL inhämtats under såväl undervisning som
verksamhetsförlagd utbildning. Läkemedelsverkets (2008) siffror visar att KOL är en vanligt
förekommande sjukdom i Sverige vilket stärks av författarna, både i rollerna som
sjukgymnaststudenter och som privatpersoner. Flera möten med patienter och även anhöriga
har bidragit till en ökad förståelse för sjukdomen KOL och dess innerbörd.
En önskan från uppdragsgivaren var att få KOL-skolan utvärderad. Författarna har således
utformat uppsatsen utifrån detta syfte men även getts förtroende från uppdragsgivaren att
utifrån egna idéer forma uppsatsens inriktning.

Vad gäller studiens reproducerbarhet ställer sig författarna i nuläget till viss del frågande till
detta då informationen som getts av de olika professionerna i interventionen inte finns väl
beskrivet. Informationen har endast beskrivits för författarna i en kort skriftlig
sammanfattning.

6.2 Resultatdiskussion
Syftet med denna studie är att utvärdera en KOL-skola för att därmed kunna upptäcka styrkor
respektive svagheter i denna behandlingsintervention. Förhoppningen är att resultatet sedan
ska kunna användas för att utveckla och förbättra KOL-skolan som behandlingsform.

Resultaten från enkäten och sex minuters gångtest har i denna studie, utifrån den valda
metoden och frågeställningarna, endast analyserats och redovisats för deltagarna som en
grupp. Hänsyn har inte tagits till patienternas ålder, kön och stadium av KOL. Största
anledningen till detta var att antalet deltagare var för lågt för att delas in i undergrupper och
således skulle resultatet kunnat bli missvisande då till exempel fem av deltagarna i denna
studie hade KOL i stadium 3. Utifrån tidigare forskning är författarna således medvetna om
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att skillnader i ålder, kön och stadium av KOL mellan deltagarna i studien kan ha påverkat
resultatet. Resultatet från Ferrer et al. (2002) studie, med 862 deltagare varav 363 deltagare
hade diagnosen KOL, visade att poängen i The SGRQ hade störst samband med ålder och
kön. Hög ålder och låg hälsorelaterad livskvalitet visade på samband. Männens resultat inom
komponenten ”Symptoms” påvisade att de mådde sämre än kvinnorna och de som inte hade
diagnosen KOL. Kvinnorna mådde sämre inom komponenten ”Activity” jämfört med männen
och de som inte hade diagnosen KOL. Denna studies författare anser att det hade varit
intressant att undersöka om eventuella skillnader i resultat efter intervention förelåg beroende
på ålder, kön och stadium av KOL men med tidigare nämnda anledning var detta inte möjligt.

Ingen signifikant skillnad av medianvärdet för gruppens totalpoäng i The SGRQ kan ses efter
intervention. Totalpoängen i enkäten utgörs av de tre olika komponenterna (”Symptoms”,
”Activity” och ”Impacts”) sammanslagna. Författarna finner det lättare att analysera de tre
komponenterna var för sig då de utvärderar olika områden. Utifrån syftet med studien är det
således lättare att diskutera inom vilket område eventuella brister föreligger.

Efter intervention visar resultatet ingen signifikant skillnad av medianvärdet för gruppen inom
komponenten ”Symptoms”. Att ingen förbättring för gruppen har skett efter genomgången
KOL-skola förmodar författarna har att göra med både den fysiska hälsan men även den
omgivande miljön. Personer med KOL har lättare att drabbas av luftvägsinfektioner, vilket
kan leda till försämringar i sjukdomen med ökade och försämrade symptom till följd (Praktisk
medicin, 2010). Respiratory syncytial virus är ett virus som sprids över världen vintertid och
är den vanligaste orsaken till lunginflammation (Läkemedelsverket, n.d.). Faktorer såsom
denna skulle kunna ha bidragit till resultatet, som tyder på en sjukdomsförsämring för
patienterna. KOL-skolan startade som bekant i november och pågick samt utvärderades under
vintertid, perioden då förkylningsvirus cirkulerar som mest.

Tidigare forskning har visat att betydelsefulla koncept inom patientutbildning vid kroniska
sjukdomar är att stärka patienternas self-efficacy och uppnå bättre kontroll över sin
livssituation (Sundhetsstyrelsen, 2009). Detta mäts i enkätens tredje del ”Impacts” där
förväntningar på hälsa och känsla av att ha kontroll över sin hälsa utgör huvudsakliga faktorer
i denna komponent.
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Enkätresultaten visar att medianvärdet för gruppen inte signifikant förbättrats inom
komponenten ”Impacts”. Då komponenten innefattar en rad omgivnings- och psykosociala
faktorer; arbete, förväntningar på hälsa, känsla av att ha kontroll över sin hälsa, påverkan på
det dagliga livet, panikkänslor, behov av medicinering och eventuella biverkningar av denna
samt stigmatisering är det svårt att uttala sig om vilken eller vilka enskilda faktorer som
bidragit till resultatet. Hade studiepopulationen varit större hade detta kunnat analyseras
vidare.

I interventionen är det främst kuratorn som ansvarar för det psykosociala området och öppnar
upp en dialog kring detta. Ämnen såsom depression, ångest, oro, skuld, skam och stress
diskuteras. Detta är i allra högsta grad relevant då dessa ämnen har visat sig utgöra vanliga
problem för patienter med KOL enligt Howard et al. (2008). Howard et al. (2008) belyser
även den påverkan som psykiska faktorer såsom oro, depression och skuld kan få på det
dagliga livet och välbefinnandet. Detta är enligt författarna utan tvekan viktiga psykosociala
ämnen att lyfta i en behandlingsintervention såsom KOL-skola.

Som tidigare nämnts har bland annat self-efficacy och empowerment visat sig vara
betydelsefulla i patientutbildningssammanhang (Björvell & Insulander, 2008). Att ett öppet
samtalsklimat har förts mellan framförallt kuratorn och patienterna i KOL-skolan är något
författarna anser vara positivt i ett patientutbildningsperspektiv. Detta då en öppen dialog
främjar patientens egenmakt, då inbördes förtroende och kunskapsutbyte mellan vårdgivare
och vårdtagare har visat sig vara viktigt för att öka patientempowerment (Björvell &
Insulander, 2008).

Att samtalsklimatet haft denna inriktning kan dock även ha inneburit att vissa ämnen fått stå
tillbaka för andra. Då KOL-skolan endast bestod av fyra fysiska träffar fanns begränsat med
tid. Skolan har gett patienterna utrymme och möjlighet att tala om ämnen som varit relevanta
för dem men risken med detta är då även att de fördelar som en mer strukturerad undervisning
kan bidra med missas. Författarna tror att resultatet från enkäten sett annorlunda ut om KOLskoletillfällena följt ett mer ordnat samtalsschema där nedslag kunnat göras i valda ämnen
som både de professioner som leder KOL-skolan och som den aktuella forskningen anser vara
viktigt för patienter med KOL och med avseende på deras fysiska, psykiska och sociala hälsa
och välbefinnande. Om olika verktyg, såsom individuella övningar eller gruppdiskussioner,
som syftar till att stärka patienternas self-efficacy lagts in i KOL-skolan tror författarna att
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resultatet kunnat se annorlunda ut. Då en utvärdering som denna genomförs och ovisshet
föreligger kring vad som diskuterats under tillfällena uppstår problem vad gäller
reproducerbarheten.

Betydelsen av fysisk aktivitet vid KOL är något som bekräftats av tidigare forskning och i de
riktlinjer som socialstyrelsen tog fram 2004. Bendstrup et al. (1997) studie påvisade bl.a. att
patienter med KOL som medverkade i träning blev mindre rädda för att anstränga sig och
således även mer fysiskt aktiva i sitt dagliga liv. Socialstyrelsen (2004) menar att fysisk
träning kan förbättra både prestationsförmåga och livskvalitet hos dessa patienter.

Deltagarna i KOL-skolan har, från flera olika professioner, fått mycket information kring
patofysiologin vid sjukdomen KOL och även de fördelar fysisk aktivitet bidrar med på de
fysiologiska systemen i kroppen. Dessa argument stärks även av Emtner (2008) som menar att
deltagande i fysisk aktivitet bör främjas.

Ingen signifikant skillnad av medianvärdet för gruppen kan ses efter intervention varken vad
gäller den fysiska kapaciteten eller komponenten ”Activity”. Författarna tror att en betydande
orsak till detta kan ha att göra med den lilla studiepopulationen. Med tanke på gruppstorleken
finns en risk att höga respektive låga värden hos patienterna slår ut varandra både före och
efter intervention. Detta innebär svårigheter att upptäcka förändringar hos gruppen. Om
gruppen varit större skulle resultatet kunna sett annorlunda ut.

Att förbättra den fysiska prestationsförmågan och minska andfåddheten är några syften med
att främja fysisk aktivitet hos patienter med KOL (Emtner 2008). Deltagarna i denna studie,
har som tidigare nämnts, fått mycket information kring vad som händer i kroppen vid
sjukdomen, att det är bra med fysisk aktivitet och att det inte är farligt att anstränga sig och
träna när man har KOL. En KOL-skola med tydlig inriktning mot fysisk aktivitet kan påverka
deltagarna att bli mindre rädda för att anstränga sig, ett samband som visas i studien av
Bendstrup et al. (1997). En minskad rädsla för ansträngning skulle därmed kunna bidra till en
ökad aktivitetsförmåga.

Resultaten för sex minuters gångtest visar att ingen signifikant förbättring skedde av
deltagarnas fysiska kapacitet. Även om ingen signifikant förbättring föreligger anser
författarna det ändå troligt, utifrån vad tidigare forskning visat, att deltagarna i olika grad rent
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psykiskt tagit till sig de positiva effekter som fysisk aktivitet ger och då fått incitament till att
börja motionera. Om patienterna fortsätter motionsutövandet och upptäcker vinsterna med
detta skulle det kunna leda till en bestående beteendeförändring. Författarna anser att
innehållet i KOL-skolan enligt denna utformning skulle kunna bidra till beteendeförändring
mot ökad aktivitetsnivå. Om KOL-skolan skulle utformas för att underlätta
beteendeförändring inom flera aspekter för patienter med KOL anser författarna att en rad
olika beteendemedicinska verktyg skulle kunna nyttjas.

Utifrån denna studies resultat finner författarna att det vore viktigt för den svenska KOLvården att forska vidare inom det psykosociala området vad gäller behandling för patienter
med KOL. I nuläget anser författarna att stor vikt i KOL-behandlingen läggs vid de fysiska
aspekterna av sjukdomen och mindre fokus på hur patienten påverkas och bör behandlas ur ett
psykosocialt perspektiv. Författarna anser att ytterligare forskning inom området skulle kunna
utgöra ett viktigt komplement till den i dagsläget rådande behandlingen för patienter med
KOL. Förslagsvis skulle en KOL-skola, med en tydligare inriktning mot psykosociala faktorer
såsom self-efficacy (att öka tilltron till den egna förmågan både fysiskt, psykiskt och socialt)
och patient empowerment, testas för att därefter utvärderas och se om effekt föreligger på de
nämnda faktorerna. Författarna har en hypotes om att en sådan inriktad KOL-skola skulle
kunna leda till ett ökat välbefinnande för patienter med KOL.

Denna hypotes stöds även av bland annat de nya preliminära nationella riktlinjer som
föreslagits av Socialstyrelsen (2010). Dessa preliminära riktlinjer berör visserligen sjukdomar
i rörelseorganen men är ändå värda att belysa då de ger en fingervisning om på vilket sätt det
anses att hälso- och sjukvården bör utformas i framtiden. Socialstyrelsen lyfter fram att
beteendemedicinsk behandling inom sjukgymnastik har en positiv och långvarig effekt på
aktivitetsförmågan, jämfört med enbart fysisk träning eller behandlingar i kombination. Vid
långvarig smärta i nacke, skuldror och ländrygg rekommenderas hälso- och sjukvården att ge
beteendemedicinsk behandling inom ramen för sjukgymnastisk behandling. Då den
beteendemedicinska behandlingen syftar till att påverka tankemönster eller beteende hos
patienter speglar den författarnas önskan om fortsatt forskning om de psykosociala
faktorernas betydelse för behandling vid KOL.

Författarna anser att en tendens finns till önskan om förändring inom hälso- och sjukvården,
där ett traditionellt biomedicinskt synsätt i framtiden troligen får ge plats för ett bredare
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biopsykosocialt perspektiv där patienten står i fokus. Sven Wåhlin (2010) illuminerar i en
artikel i Läkartidningen problematiken kring förhållningssättet mellan dagens hälso- och
sjukvård och patienten. Han tar upp svårigheter med paternalism i livsstilsbehandling och
vinsterna av att låta patienten bidra med sin kunskap och erfarenhet i vård och behandling. Ett
mer patientcentrerat synsätt föreslås där viktiga grundpelare i strävan mot detta utgörs av
bland annat ett biopsykosocialt perspektiv på patientens problem och delad aktivitet och delat
ansvar mellan patient och vårdgivare.

6.3 Etikdiskussion
Att motivera patienter med KOL till att vara fysisk aktiva är mycket viktigt, dock måste
hänsyn tas till riskerna med att syrgasmättnaden i blodet kan sjunka vid ansträngning. Om
syrgasmättnaden i blodet sjunker under 90-88 % bör inte träning bedrivas (Emtner, 2008). De
etiska överväganden som togs vid projektets början var enligt sjukgymnast att läkares
godkännande krävdes för att genomföra sex minuters gångtest på de patienter som hade låg
saturation.

Resultatet av denna studie visade att efter genomfört sex minuters gångtest var medianen för
variabel ”saturation” efter interventionen 89,5 % (-1,5). Denna förändring av medianen (som
även kan vara en slumpmässig förändring) tyder på att ett etiskt problem kan ha uppstått med
riskförhållandet mellan låg saturation och ansträngning då gruppens saturation legat i
riskzonen för att inte kunna genomföra testet. Men då läkare godkänt samtliga patienter att
genomföra sex minuters gångtest bör problemet inte vara av alltför stor betydelse.

Ytterligare ett etiskt problem i denna studie är att patienterna som deltagit i KOL-skolan inte
haft kännedom om att författarna analyserar och sammanställer data från deras test i
interventionen. Enkäterna och resultaten från sex minuters gångtest har dock varit kodade
och patienterna har förblivit anonyma från det att materialet givits författarna.

7. Slutsatser
Inga signifikanta skillnader föreligger vad gäller patienternas självskattade totalpoäng,
självskattade poäng inom komponenterna ”Symptoms”, ”Activity” och ”Impacts” i enkäten
The St George’s Respiratory Questionnaire efter intervention. Ingen signifikant skillnad
föreligger av variabler i genomfört sex minuters gångtest efter intervention. Tidigare
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forskning har visat att de psykosociala faktorerna har en stor inverkan på patienter med KOL
och deras välbefinnande. Författarna anser därför att framtida forskning bör utforma
behandling för patienter med KOL med en bredare biopsykosocial inriktning. För att se
effekter av en biopsykosocialt inriktad behandling krävs utvärdering av en intervention
utformad för detta syfte.
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Följande är rådande instruktioner kring hur enkäten fylls i: enkäten ska fyllas i med så få
störande moment som möjligt från omgivningen, den ska heller inte tas med hem då detta
skulle kunna innebära påverkan av familj och vänner. Noggranna instruktioner ska ges till
patienten om varför de fyller i den, vikten av att arbetande ute i kliniken och forskare får
vetskap om sjukdomens påverkan på patienten. Uppmaning ges om att svara så sanningsenligt
som möjligt och att inga svar är ”rätt” eller ”fel”. Patienten måste svara på varje fråga, men
enkäten har även egenskapen av vad man kallar ”supervised self-administration”, d.v.s. att
patienten ska svara på och fylla i enkäten själv, men någon finns till hands om problem med
att svara på frågorna uppstår. Resultatet från The SGRQ beräknas fram genom att först räkna
ut poäng för var och en av de tre enskilda komponenterna, ”Symptoms”, ”Activity” och
”Impacts”. Varje enskilt svarsresultat har en unik empirisk härledd ”betydelse” där poängen
uttrycks i procent där 100 representerar värsta möjliga hälsostatus och 0 motsvarar motsatsen.
Även en totalpoäng beräknas fram vilken sammanfattar och tydliggör sjukdomens påverkan
på den generella hälsostatusen (Health Status Research Team, 2008).
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Sex minuters gångtest bör utföras inomhus, längs en lång, platt, rak och innesluten korridor
med en hård yta som inte ofta är använd. Om vädret tillåter kan testet utföras utomhus.
Gångsträckan måste vara 30 meter lång. För varje tre meter ska en markering sättas ut. Vid
vändningspunkterna ska koner placeras ut. Startlinjen, som markerar början och slutet på
varje 60 meters runda, ska markeras på golvet med en ljus markeringstejp. En kortare korridor
kräver att patienten tar mer tid på sig för att vända riktningen oftare vilket påverkar resultatet.
De flesta studier har använt en 30 meter lång korridor men några har använt 20 eller 50 meters
korridorer. Utrustning som krävs för testet är följande: Nedräkningstimer eller stoppur,
mekanisk varvräknare, två koner för att markera vändningspunkterna, en stol som lätt kan
flyttas längs gångsträckan, testprotokoll, syrgaskälla, blodtrycksmätare, en telefon och en
automatisk elektronisk defibrillator. Patienten ska bära komfortabla kläder och bära bekväma
promenadskor. Patienten får använda sitt vanliga gånghjälpmedel under testet och
medicineras som vanligt. Ett lätt mål mat får intas innan ett tidigt morgon- eller
eftermiddagstest. Patienten skall inte ha utfört kraftig träning 2 timmar innan testet påbörjas.
Upprepat test bör utföras ungefär vid samma tid på dagen för att minimera risken för
påverkan. Ingen uppvärmning bör ske innan testet. Patienten bör sitta och vila i en stol,
placerad nära startpunkten, minst tio minuter innan testet påbörjas. Under denna tid kan
eventuella kontraindikationer upptäckas, mät puls och blodtryck och se till att lämpliga kläder
och skor används. Första delen av testprotokollet kan fyllas i under denna tid. Användning av
pulsoxiometer är optimalt. Om denna används, kan utgångsvärdet av hjärtfrekvens och
syremättnad mätas och antecknas. Signalerna ska vara stabila innan de antecknas. Även om
sträckan är det huvudsakliga måttet kan förbättringar under flera utvärderingstester
manifisteras av antingen en ökad gångsträcka eller reducerade symptom under samma sträcka.
Tillvägagångssätt: Patienten ska stå och skatta utgångsvärdet vad gäller dyspné och allmän
ansträngning/trötthet med hjälp av Borgs RPE skala. Ställ in varvräknaren till noll och timern
till sex minuter. Samla all nödvändig utrustning och flytta till utgångspunkten. Patienten
instrueras enligt följande: "Syftet med detta test är att gå så långt som möjligt i 6 minuter. Du
kommer att vandra fram och tillbaka i denna korridor. Sex minuter är en lång tid att gå, så du
kommer att ta ut dig.
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Du kommer antagligen bli andfådd eller blir utmattad. Det är tillåtet att sakta ner, stanna och
vila om det behövs. Du kan luta dig mot väggen medan du vilar, men återuppta promenaden
så fort du kan. Du kommer att gå fram och tillbaka runt konerna. Du bör svänga raskt runt
konerna och fortsätta åt andra hållet utan att tveka. Nu ska jag visa dig. Vänligen titta på hur
jag vänder utan att tveka. ”Demonstrera genom att gå ett varv själv. Promenera och sväng runt
en kon raskt. "Är du beredd att göra det? Jag kommer att använda räknaren till att hålla reda
på antalet varv du klarar. Jag kommer att klicka på den varje gång du vänder runt på denna
startlinje. Kom ihåg att målet är att gå så långt som möjligt på 6 minuter, men spring eller
jogga inte. Börja nu, eller när du är klar. ”Placera patienten på startlinjen. Du bör också stå
nära startlinjen under testet. Gå inte med patienten. Så snart patienten börjar gå, starta timern.
Prata inte med någon under promenaden. Använd ett jämnt tonfall när du använder
standardfraser av uppmuntran. Titta på patienten. Bli inte distraherad och tappa räkningen av
varv. Varje gång deltagaren återvänder till startlinjen, klicka på varvräknaren gång (eller
markera varvet i protokollet). Låt deltagaren se dig göra det. Överdriva klickandet med
kroppsspråket, såsom vid att användandet av ett stoppur vid en tävling. Efter den första
minuten, tala om för patienten följande (i ett jämnt tonfall): ". Det går bra du har 5 minuter att
gå." När timern visar 4 minuter kvar, berätta följande för patienten: "Fortsätt med ditt goda
arbete du har 4 minuter att gå.." När timern visar 3 minuter kvar, berätta följande för
patienten: "Det går bra du är halvvägs.." När timern visar 2 minuter kvar, berätta följande för
patienten: "Fortsätt med ditt goda arbete du har bara 2 minuter kvar.." När timern visar bara 1
minut kvar, säg till patienten: ".. Det går bra du har bara 1 minut kvar att gå" Använd inte
andra ord av uppmuntran (eller kroppsspråk att påskynda). Om patienten slutar gå under testet
och behöver vila, säg detta: "Du kan luta dig mot väggen om du vill, sedan fortsätter du att gå
när du känner att du kan." Stoppa inte timern. Om patienten stannar innan 6 minuter är slut
och vägrar att fortsätta (eller du bestämmer dig för att patienten inte ska fortsätta), ställ stolen
så att patienten kan sitta, avbryt promenaden, och notera i protokollet avstånd, stopptid och
skälet för att stanna för tidigt. När timern är 15 sekunder från färdigställandet, säga detta:
"Om ett ögonblick ska jag berätta för dig att sluta gå, när jag gör det, bara sluta precis där du
är och jag kommer till dig.." När timern ringer (eller surrar), säg detta: "Stopp!" Gå över till
patienten. Erbjud stolen om denne ser utmattad ut.

Bilaga 4 sid. 3(3)
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Markera platsen där denne stannade genom att placera en bönpåse eller en bit tejp på golvet.
Efter testet: Anteckna med hjälp av Borg skalan trötthet och dyspné och fråga detta: ”Var det
något som fick dig att inte gå längre?” Om en pulsoxiometer använts, mät syremättnad och
hjärtfrekvens med hjälp av oxiometern och ta bort sensorn. Anteckna antalet varv eller antalet
streck på protokollet. Anteckna de sista metrarna med hjälp av markeringarna på väggen.
Räkna ut den totala sträckan som genomförts. Avrunda till närmsta meter och skriv detta på
protokollet. Gratulera patienten till ett bra genomfört test och erbjud något att dricka.
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Namn: ………………………………….

…….. F-data: ……………………………

Datum: …………………………………………

Sex minuters gångtest
Borgsskalan

SaO₂₂

Puls

0-10

0-10

6-20

Andfådd

Bentrött

Ansträngning

Vilovärden
1 minut
2 minuter
3 minuter
4 minuter
5 minuter
6 minuter

Sträcka:

meter/6 minuter

Övrigt/ Anmärkning:
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