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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är idag en av världens största 
folksjukdomar och i Sverige har cirka en halv miljon människor diagnosen. KOL är en 
inflammatorisk process i lungor och luftvägar som kan resultera i dyspné vid ansträngningar, 
slemhosta och depression. Behandlingen kan vara både medicinskt och icke-medicinskt, som 
till exempel andningsövningar och andningstekniker. Livskvalitet, en subjektiv känsla av 
välbefinnande, försämras vid KOL. Personer med KOL får utbildning om hälsa och träning 
för att kunna klara sin egenvård.  
 
Syfte: Var att beskriva effekten av andningsövningar och andningsteknikers inverkan på 
livskvalitet hos personer med KOL. 
 
Metod: Metoden som användes vad en litteraturstudie med systematisk sökning.  
 
Resultat: Elva artiklar användes till studien, varav sju hade studerat andningstekniker och sju 
hade studerat andningsövningar. Bland andningsteknikerna påvisades det att 
diafragmaandning, sluten läppandning och qigong i kombination förbättrade livskvaliteten. 
Enbart qigong och sång visade ingen signifikant förbättring. Samtliga av de undersökta 
andningsövningarna gav bättre livskvalitet. De som studerades var IMT, fysisk aktivitet i 
kombination med IMT och RMET. 
 
Konklusion: Andningsövningar och andningstekniker påverkar livskvaliteten positivt hos 
personer med KOL, enligt de granskade artiklarna. Det var dock inte inom alla metoder som 
skillnaden var signifikant. Även i studier där träningsmetoder jämfördes med kontrollgrupper 
som utförde vanlig fysisk träning ökade livskvaliteten i båda grupperna.  
Resultatet visade även att inte bara andningsövningar och andningstekniker inverkade på 
livskvaliteten för personer med KOL. Andra interventioner eller att bara vara med i en studie 
påverkade livskvaliteten vilket påvisades av kontrollgrupper.  
 
 
Sökord: Andningsövningar, KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, livskvalitet 
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1. Inledning 
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig luftvägssjukdom som orsakar 
andningssvårigheter och diagnosen kommer att öka i omfattning både i Sverige och 
internationellt (Lundbäck, 2006). Idag är det en av världens största folksjukdomar som 
sjuksköterskor tidigt kommer i kontakt med i vårdkedjan (Odencrants, 2008). Enligt statistik 
från 2011 hade cirka 5 % av befolkningen i Sverige KOL, vilket innebär cirka en halv miljon. 
Dödssiffran samma år var 2 662, en ökning med 38 % från år 1997 (Hjärt- Lungfonden, 
2012).  

På 1960-talet blev det tydligt att rökning var en riskfaktor som påverkade lungfunktionen. Det 
dröjde dock till 70- och 80-talet innan rökning identifierades som den faktor som var viktigast 
att åtgärda. KOL är ett ungt begrepp (Lundbäck, 2006) och det var först på 1990-talet som 
blev KOL ett vedertaget begrepp inom medicin. Innan dess var det ett samlingsnamn för olika 
tillstånd som påverkar lungfunktionen och det var först på 80-talet som KOL började 
definieras mer noggrant (Larsson, 2011).  

KOL är en inflammatorisk process i lungor och luftvägar (Johansson, 2006). Det leder till 
dyspné, det vill säga andfåddhet, och personer med KOL kan uppleva dyspné vid mycket små 
ansträngningar (Larsson, 2011).  Andningssvårigheter gör att livskvaliteten påverkas hos 
personer med KOL (Lundbäck & Larsson, 2006; Zakrisson, 2011). 

 

2. Bakgrund 
2.1. Kronisk obstruktiv lungsjukdom 

2.1.1. Om KOL 

Lungorna har som uppgift att syresätta blodet och vädra ut koldioxid. Utbytet sker i 
alveolerna (lungblåsorna) och är en process som måste gå snabbt, lika snabbt som ett andetag. 
Alveolerna behöver en stor yta för att så mycket gas som möjligt ska kunna passera (Larsson, 
2011). I Sverige är den bakomliggande orsaken till KOL oftast rökning som orsakar omkring 
90 % av diagnoserna (a.a.). Utöver rökning är åldern den dominerande riskfaktorn (Lundbäck, 
2006). Enligt Larsson (2011) kan KOL utvecklas vid hög ålder utan att personen har rökt. 
Ärftlighet kan också en betydande faktor; risken att utveckla sjukdomen ökar om en förälder 
också rökt och utvecklat KOL. Andra riskfaktorer är exponering av olika ämnen under längre 
tid. Kvinnor har lättare att få KOL än män och förklaringen tros vara att kvinnor har mindre 
lungor och därför är känsligare för exponering än män (a.a.).  

KOL brukar beskrivas som tre olika sjukdomar: bronkit, bronkiolit och emfysem (Johansson, 
2006). Upprepad exponering av tobaksrök eller andra skadliga ämnen leder till bronkit, en 
inflammatorisk reaktion i de större luftrören (Larsson, 2012). Bronkiolit är en inflammation i 
de mindre luftvägarna, bronkiolerna (Bourke & Shields, 2011). Inflammationen blir kronisk 
om exponering pågår under lång tid och efter ett längre sjukdomsförlopp uppstår även 
emfysem. Då har alveolerna smält samman till större hålrum, ett tillstånd som är irreversibelt 
(Larsson, 2011, 2012). KOL karaktäriseras av The Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease som ett tillstånd med ihållande luftflödeshinder som är progressivt (GOLD, 
2013). Episoder av exacerbationer, det vill säga försämring av sjukdomstillståndet, 
förekommer ofta. 
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Utvecklingen av KOL är långsam och pågår ibland över flera decennier (Hansson, 2006). 
Symtom uppmärksammas vanligen inte före 40 års ålder men sjukdomsutvecklingen börjar 
efter bara några års rökning (Larsson, 2012). KOL är obotligt men däremot går det att genom 
åtgärder och behandling fördröja sjukdomsförloppet (World Health Organisation [WHO], 
2012). Personer med KOL bör sluta röka vilket hälso- och sjukvården bör focusera på 
(GOLD, 2013). 

 

2.1.2. Symtom 

GOLD (2013) inkluderar tre symtom vid KOL: Dyspné, kronisk hosta och kronisk 
slemproduktion. Dyspné i samband med ansträngning är kardinalsymtomet vid KOL. Dyspné 
leder ofta till orörlighet, isolering, depressioner och ångest (Hansson, 2006). Det skapar en 
ond cirkel hos personer med KOL, då obehaglig dyspné vid ansträngning leder till att 
patienten anstränger sig allt mer sällan. Vid en mer stillasittande livsstil försämras personens 
kondition vilket gör att patienten lättare får dyspné vid mindre ansträngningar (Larsson, 
2012). Andfåddheten leder till att personen får svårt att utföra vardagliga sysslor, som till 
exempel gå och handla (Göransson, 2002; Odencrants, 2008). Depression bland personer som 
lever med KOL är vanligt. Hälften av alla diagnostiserade personer med KOL upplever 
depressiva symtom och var femte behöver behandlas för depression (Hansson, 2006). Studier 
har gjorts på personer med KOL med svår dyspné på sjukhus. Det beskrevs att patienterna 
upplevde rädsla, dödsångest och känslan av att ingen förstod eller kunde relatera till deras 
problematik (Larsson, 2006).  

Slemhosta, ibland kallad rökhosta, är ett av de vanligaste symtomen. Slemhostan är oftast 
relaterad till kronisk bronkit och uppstår när kroppen försöker göra sig av med slem samtidigt 
som flimmerhåren inte förmår att rensa luftröret från slem (Larsson, 2012). Förutom dyspné, 
depression och hosta finns det många andra symtom, bland annat viktnedgång, trötthet, 
smärtor i bröstet och hypoxi (a.a.). Personer med KOL upplever en försämrad livskvalitet 
(Lundbäck & Larsson, 2006). 

 

2.1.3. Diagnostik och behandling 

KOL diagnostiseras med spirometri. Personens vitalkapacitet (VC) eller forcerad 
vitalkapacitet (FVC) undersöks genom att personen tar ett djupt andetag och blåser ut all luft, 
antingen med normalt tryck eller att personen forcerar ut luften. Värdet som fås är hur mycket 
volym luft som personen kan blåsa ut på ett andetag. Personen får ta ett nytt andetag och blåsa 
ut med full kraft. Det tidigare värdet jämförs sedan med hur många procent av sin totala 
utblåsningskapacitet som personen kan få ut under den första sekunden (FEV 1).  

Om FEV 1 är under 70 % av personens vitalkapacitet påvisas en luftvägsobstruktion (Midgren, 
2012; Skoogh & Larsson, 2006). För att astma ska uteslutas behandlas patienten med steroider 
och en ny spirometri görs efter 2-3 månader. Om obstruktiviteten finns kvar ställs diagnosen 
KOL (Griph & Ström, 2007).  

Utifrån FEV 1 kan KOL graderas i olika svårighetsgrader (Skoogh & Larsson, 2006). Om FEV 

1 < 80 % av förväntat värde med eller utan hosta graderas som preklinisk KOL. Lindrig KOL 
är FEV ¹ < 50-79 % av förväntat värde. FEV 1 < 30-49 % av förväntat värde plus förekomst av 
andra faktorer som till exempel låg kroppsvikt eller cirkulationspåverkan graderas som 
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medelsvår KOL. FEV 1 < 30 % av förväntat värde eller FEV 1 < 50 % och förekomst av andra 
negativa prognosfaktorer räknas som svår KOL (a.a.).  

För att mäta dyspné kan olika mätinstrument och skattningsskalor användas. I artiklarna i den 
här studien används till exempel en modifierad variant av Borg-skalan för att mäta dyspné. 
Den används för att mäta dyspné under övningar och fysiska aktiviteter. Skalan är mellan 0-
10 där 0 innebär ingen upplevd dyspné och 10 dyspné så allvarlig att övningen måste avslutas 
(Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2011). 

Dyspné kan behandlas både medicinskt med bronkdilaterande läkemedel och syrgas samt med 
icke-medicinska behandlingsmetoder, till exempel olika andningsövningar med syfte att spara 
energi under andningen (Fürst, 2012). Sluten läppandning är en enkel teknik (Green, 2007) 
som sjuksköterskor kan lära ut. Personer med KOL som röker ska erbjudas hjälp med 
rökavvänjning och deras rökvanor ska kartläggas (Larsson, 2011).  

 

2.2.  Livskvalitet 

Hälsa relateras ofta till livskvalitet som innebär en subjektiv känsla av välbefinnande. Den 
subjektiva känslan kan uppnås på flera sätt (Wärnå-Furu, 2012). WHO definierar livskvalitet 
som den uppfattningen en person har om sin position i livet relaterat till den kultur och 
normsystem. Detta sätts i relation med individens mål och värden (WHO, 1997).  WHO delar 
in livskvalitet i sex domäner: Fysisk hälsa, psykologisk hälsa, grad av självständighet, sociala 
relationer, miljö och tro/religion (a.a.). Gustafsson (2004) menar att välbefinnande och 
livskvalitet kan relateras till mänskliga behov; till exempel ätande, rörelse, aktivitet och 
personlig hygien. Livskvalitet i denna studie definieras av författarna som ”en kombination av 
god fysisk hälsa, psykiskt välbefinnande och att kunna tillgodose sina mänskliga behov”.  

När livskvalitet studeras i samband vid sjukdomar används ibland begreppet Hälsorelaterad 
livskvalitet (”Health-Related Quality of Life” = HRQoL). Engström och Tunsäter (2012) 
skriver att begreppet kan användas när livskvalitet relaterat till KOL undersöks eftersom det 
ger en mer fullständig bild av hur patientens liv påverkas av sjukdomen. I den här studien 
används hälsorelaterad livskvalitet som en synonym till livskvalitet. 

För att mäta livskvalitet vid exempelvis KOL kan till exempel två olika typer av 
mätinstrument användas: St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) och Chronic 
Respiratory Disease Questionnaire (CRQ). SGRQ är ett mätinstrument som specifikt mäter 
hur obstruktiva andningsbesvär påverkar livskvalitet, hälsa och vardag. I formuläret 
efterfrågas det bland annat om symtomfrekvens, begränsningar som uppstår och förmåga att 
utföra olika aktiviteter. Resultatet är en poängskala mellan 0-100 där högre poäng betyder mer 
begränsningar för patienten (American Thoracic Society [ATS], 2002b). För att mäta 
känslomässiga aspekter såväl som fysiska kan mätinstrumentet CRQ användas. Det är 
intervjubaserat med 20 frågor i fyra kategorier; dyspné, trötthet, emotionell, hanterbarhet. 
Högre poäng indikerar bättre HRQoL/QoL (ATS, 2002a).  
 

2.3 Egenvård och teoretisk referensram 

Studier visar att livskvaliten hos personer med KOL påverkas (Lundbäck & Larsson, 2006) 
och för att förbättra sin egen hälsa och ändra livsstil får personer med nydiagnostiserad KOL 
undervisning från sjukvårdspersonal som fokuserar på hälsa, träning och förståelse för 
sjukdomen. Syftet är att patienten ska klara sin egenvård (Emtnér & Olséni, 2006) och lära sig 



4 
 

strategier för att leva med sjukdomen (Zakrisson, 2011). Egenvård är något patienten själv 
måste utföra eller få utförd åt sig av någon annan för att behålla fysiska och psykiska 
funktioner. Egenvård måste läras och utföras kontinuerligt och sjuksköterskor bör ha goda 
kunskaper om egenvård för att kunna göra exakta bedömningar om hur mycket hjälp en 
patient behöver för att tillfredsställa sina egenvårdsbehov (Orem, 2001). 

Att använda sig av andningsövningar för att förbättra sin egen livskvalitet kan relateras till 
Dorothea Orems teori om egenvårdsbehov. Den definieras av tre kategorier: Universella 
behov, utvecklingsmässiga behov och hälsorelaterade behov (Kirkevold, 2000; Orem, 2001).  

Med universella behov menas mål som behöver uppnås för människor i alla stadier av livet.  
Bland de universella behoven finns ”upprätthållande av adekvat syreupptagning” som en 
punkt, vilket kan relateras till den typiske KOL-diagnostiserade personen med 
andningssvårigheter. Utvecklingsmässiga behov innebär att individen utvecklas genom hela 
livet och eventuella nya behov kan uppstår måste tillgodoses (Orem, 2001). Hälsorelaterade 
behov är behov som är specifika för personer som lever med en viss sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Hälsorelaterade behov innebär alltså att patienten måste lära sig leva 
med en sjukdom på ett sätt som främjar personlig utveckling (a.a.). 

Egenvårdsbehov innebär bland annat att tillförsäkra sig hjälp vid sjukdom, acceptera sitt 
hälsotillstånd och lära sig leva med det. Orems omvårdnadsteori fokuserar på att patienten 
själv ska utföra det som tillgodoser patientens egenvårdsbehov för att främja sin egen hälsa 
och välbefinnande (Kirkevold, 2000; Orem, 2001).  

Som tidigare nämnts måste sjuksköterskor ha goda kunskaper om egenvård för att kunna göra 
exakta bedömningar om hur mycket hjälp en patient behöver för att tillfredsställa sina 
egenvårdsbehov (Orem, 2001). En sjuksköterska använder sig av olika typer av hjälpmetoder 
för att stödja en patient: Vägleda, stödja, skapa en utvecklande miljö, undervisa eller utföra 
egenvård åt patienten (Kirkevold, 2000).  

2.4 Problemformulering 

Personer med KOL har svårt med andningen i sin vardag och studier har visat att 
livskvaliteten påverkas. De kan även isoleras på grund av sina symtom. För att främja hälsa 
och välbefinnande kan personer med KOL använda sig av egenvård. 

Sjuksköterskor behöver kunskap om egenvård såväl som sjudomsspecifik vetskap för att 
kunna stödja patienterna i deras egenvård. Andningsövningar och andningstekniker är 
exempel på egenvårdsåtgärder för personer med KOL och den här studien fokuserar på 
effekten av andningsövningar och andningsteknikers påverkan av livskvaliteten hos personer 
med KOL. Att uppmärksamma effekten av andningsövningar och andningstekniker kan leda 
till en ökad kunskap om ämnet vilket gör att sjuksköterskan kan stödja patienterna i deras 
egenvård. 
 

3. Syfte  
Syftet var att beskriva effekten av andningsövningar och andningsteknikers inverkan på 
livskvalitet hos personer med KOL. 
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4. Metod 
Metoden var en litteraturstudie med en beskrivande design och systematisk sökning. Enligt 
Forsberg och Wengström (2008) bör det göras en problemformulering och en plan för 
litteraturstudien. Sökord och sökstrategi ska bestämmas och litteratur väljas i form av 
vetenskapliga artiklar. Artiklarna ska kritiskt värderas eller kritiskt kvalitetsbedömas för att 
bestämma vilken relevant litteratur som ska ingå. Artiklarna analyseras och diskuteras i 
resultatet. 

 

4.1 Sökstrategi 

Databaserna som användes var Cinahl, PubMed, PsycInfo, Amed och Cochrane. Det prövades 
även att sökas i SveMed+ för att undersöka hur omfattande detta ämne är inom det nordiska 
forskarsamfundet. Avgränsningar var att vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade de 
senaste tio åren (2003-2013), vara skrivna på engelska och vetenskapligt granskade (peer-
reviewed). Sökorden baserades på databasernas egna ämnesord och de som användes var 
”Pulmonary disease, Chronic obstructive”, ”Breathing Exercise” och ”Quality of life”.  I 
databasen PsycINFO användes ”Training” istället för ”Breathing Exercise” eftersom det var 
den databasens egna synonym. Se sökmatris (bilaga 1) för exakta sökordskombinationer samt 
en överskådlig vy. Genom manuell sökning hittades ytterligare en artikel genom att granska 
studiers titlar i en redan utvald artikel. När en artikel med en intressant titel hittades så söktes 
denna artikel upp i Pubmed. Exklusionskriterier var rewiev- och pilotstudier samt att 
testpersonerna inte skulle ha hjärt- och kärlsjukdomar. 
 
 
4.2 Urval 

Studiens artiklar bearbetas stegvis för att inkluderas i studien eller exkluderas. Innan urvalen 
genomfördes fanns det 98 artiklar. I första urvalet sorterades irrelevanta artiklar bort efter att 
ha läst titeln. Dubbletter, reviewed-artiklar samt pilotstudier sorterades bort. Efter urval 1 
återstod 50 artiklar. I urval 2 lästes artiklarnas abstract för att bedöma om de svarade på 
studiens syfte. Efter urval 2 återstod 21 artiklar. De artiklar som inte fanns i full text 
beställdes. Nästa steg var urval 3 (bilaga 1). Artiklarna lästes igenom och ett ställningstagande 
gjordes om de var relevanta för litteraturstudiens syfte. Antalet artiklar som efter urval 3 
ingick i studiens resultat var elva stycken. 

 

4.3 Värdering 

Den vetenskapliga kvaliteten på de kvarvarande artiklarna efter urval 3 bedömdes genom att 
författarna ställde sig frågor utifrån en granskningsmall av Willman, Stoltz & Bahtsevani 
(2011). Artiklarnas forskningsfråga granskades om den var relevant för litteraturstudien, om 
interventionen var tydligt beskriven, om det framgick hur många som deltagit i studien, vilka 
resultatmått som användes och om bortfallet redovisades. Därefter kontrollerades om 
undersökningsgrupperna var lika och om alla grupper behandlades lika, förutom den som 
interventionen riktades mot, samt om studien hade etiskt granskats. Slutligen övervägdes det 
om forskarna själva kan ha påverkat resultatet och om resultatet är rimligt och välgrundat 
(Willman et al, 2011).  
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De bedömdes genom antal bekräftade svar (”ja”) på granskningsmallen dividerat på antal 
frågor, och sedan svaret i procent. De klassificerades efter vetenskaplig kvalitet i kategorierna 
”Hög” (mer än 75 % ja-svar) eller ”Medel” (mellan 60 % - 75 % ja-svar)(bilaga 2). Artiklarna 
som bedömdes ha ”Låg” vetenskaplig kvalitet enligt granskningsmallen hade mindre än 60 % 
ja-svar och skulle inte ha använts i litteraturstudien. Samtliga elva artiklar som värderades 
klarade dock kvalitetsgranskningen och inkluderades i studien.  

Elva artiklar, inklusive en artikel funnen via manuell sökning, bedömdes vara vetenskapligt 
hållbara och hade ett användbart innehåll samt uppfyllde exklusionkriteriet ingår i resultatet. 

 

4.4 Dataanalys 

Det genomfördes en modifierad deduktiv textanalys inspirerad av Elo och Kyngäs (2007) på 
de elva artiklarna som inkluderades i studien. Artiklarna lästes igenom flera gånger för att 
författarna skulle kunna skapa sig en bild av innehållet. Under läsningen gjordes det 
anteckningar och markeringar i texten för att belysa relevant information som besvarade 
syftet. Allt innehåll som markerades sammanställdes samt strukturerades och sorterades in i 
de förbestämda kategorierna; andningstekniker och andningsövningar. 

 

4.5 Etiskt resonemang 

Det ställdes krav på att valda artiklar skulle vara godkända av en etisk kommitté, då det är en 
viktig del i en litteraturstudie med systematisk sökning (Forsberg & Wengström, 2008). Det 
innebär att det har granskats om människornas integritet tagits i beaktning och om det 
förekommer risk för fysiska och psykiska skador på testpersonerna (Etikprövningsnämnderna 
[EPN], u.å.).   

Resultatet av de funna artiklarna presenterades i studien oavsett om resultatet stämde överrens 
med författarnas åsikter och/eller tidigare kunskaper. Enligt Forsberg och Wengström (2008) 
är det viktigt att presentera allt resultat eftersom det är oetiskt att exkludera artiklar vars 
resultat inte stämmer överens med författarnas förutfattade hypotes eller åsikt.  
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5. Resultat 
Artiklarna i studien undersökte effekterna av olika andningsövningar och andningstekniker på 
personer med KOL och dess inverkan på livskvalitet. Övningarna och tekniker delades in i två 
huvudkategorier: Andningstekniker och andningsövningar.  

 
5.1 Andningstekniker 

När personer med KOL fick utföra diafragmaandning under fyra veckor upplevde de en 
minskning av dyspnén. Livskvaliteten förbättrades i testgruppen och försämrades i 
kontrollgruppen som enbart utförde standardvården som erbjuds till personer med KOL 
(Yamaguti et al., 2012). Diaframaandning i kombination med sluten läppandning gav högre 
livskvalitet och förbättrade lungfunktionen enligt Lin et al. (2012). En interventionsgrupp fick 
genomgå ett träningsprogram för de övre extremiteterna samtidigt som de fick använda sig av 
metoderna sluten läppandning och diafragmaandning. Efter ett fyra veckor långt 
träningsprogram påvisades ett förbättrat resultat i gångtester samt en förbättrad lungfunktion, 
jämfört med en kontrollgrupp som endast fick utbildning inom hälsa (a.a.).  
Sluten läppandning i kombination med qigong förbättrade livskvaliteten hos personer med 
KOL (Ng, Tsang, Jones, So & Mok, 2011). Enbart qigong förbättrade inte livskvaliteten 
(Chan, Lee, Suen & Tam, 2010) men förbättrade lungfunktionen (Chan, Lee, Suen & Tam, 
2011).  
 
Sång förbättrade livskvaliteten. I jämförelse med andra aktiviteter, till exempel praktiskt 
handarbete, var sångens påverkan på livskvaliteten inte signifikant bättre. Saturation 
förbättrades under sången men dyspnén upplevdes som förvärrad två minuter efter avslutad 
sång (Bonilha, Onofre, Vieira, Prado & Baddini Martinez, 2009). Personer med KOL som 
fick sånglektioner upplevde att ångesten minskade och att det gav en positiv effekt på det 
deras välmående och fysiska förmåga, men enligt resultatet från SGRQ kunde ingen 
förbättring av livskvaliteten påvisas (Lord et al., 2010).  
  
5.2 Andningsövningar  

Probst et al. (2011) jämförde en grupp som utförde styrke- och uthållighetsträning, det vill 
säga träning med hög intensitet, med en grupp som utförde gymnastik och andningsövningar 
med fysisk låg intensitet. Det fanns ingen signifikant skillnad i dyspnén i någon av grupperna 
och den fysiska aktiviteten i vardagen förbättrades inte heller. Livskvaliteten och 
lungfunktionen förbättrades i båda grupperna. 

Specifika träningsmetoder för andningsmuskelaturen förbättrade också livskvaliteten hos 
personer med KOL. Insperatory Muscle Training (IMT), en styrketräningsmetod för 
andningsmuskelatur bättre lungkapacitet efter att ha utförts under tre månader. Livskvaliteten 
ökade signifikant efter sex månader (Beckerman, Magadle, Weiner & Weiner, 2005). Fysisk 
aktivitet i kombination med IMT höjde livskvaliteten, enligt Magadle, McCornell, Beckerman 
och Weiner (2007). En testgrupp och kontrollgrupp jämfördes och livskvaliteten var 
signifikant bättre i testgruppen. Även Respiratory Muscle Endurance Training (RMET) 
förbättrade livskvaliteten och lungfunktionen (Koppers, Vos, Boot & Folgering, 2006). 
Upplevelsen av dyspné minskade med både andningsövningarna (Beckerman et al., 2005; 
Koppers et al., 2006). 
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5.3 Resultatsammanfattning 

 
Sju av elva studier påvisade en signifikant ökning av livskvalitet efter intervention (se tabell 
1). Två studier påvisade att diafragmaandning för personer med KOL gav förbättrad 
livskvalitet samt fysisk aktivitet ökade livskvaliteten. Sluten läppandning i kombination med 
qigong förbättrade livskvaliteten och lungfunktionen men enbart qigong gjorde det inte.  

Sånglektioner ledde inte till någon signifikant förbättrad livskvalitet enligt SGRQ men 
minskade ångest och gav en positiv effekt på patienternas upplevda välmående och fysiska 
förmåga.  

Samtliga av de undersökta andningsövningarna gav bättre livskvalitet. Enbart IMT förbättrade 
den livskvaliteten, fysisk aktivitet i kombination med IMT höjde livskvaliteten och RMET 
förbättrade livskvaliteten och lungfunktionen.  

Tabell 1: Interventions- och durationsöversikt på artiklarna 
Författare Antal 

deltagare 
Intervention Duration Påverkan på 

livskvalitet 
Mätverktyg 
för att mäta 
QoL 

Beckerman et al. 
(2005) 

42 IMT 1 år 1 SGRQ 

Bonilha et al. 
(2009) 

43 Sångskola 24 veckor 1 SGRQ 

Chan et al. 
(2010) 

158 Qigong 12 veckor 2 SGRQ 

Chan et al. 
(2011) 

158 Qigong 12 veckor 3 - 

Koppers et al. 
(2006) 

39 RMET 5 veckor 1 CRQ 

Lin et al.  
(2012) 

40 Diafragmaandning 4 veckor 1 SGRQ 

Lord et al. 
(2010) 

28 Sång 6 veckor 2 SGRQ 

Magadle et al. 
(2007) 

31 IMT 12 veckor 1 SGRQ 

Ng et al. 
(2011) 

80 Qigong 24 veckor 2 CRQ 

Probst et al.  
(2011) 

40 Hög- och lågintensiv 
träning 

12 veckor 1 SGRQ 

Yamaguti et al. 
(2012) 

30 Bukandning 4 veckor 1 SGRQ 

1: Signifikant förbättring, 2: Ingen signifikant förbättring, 3: Studerades ej 
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6. Diskussion  
Syftet var att undersöka effekten av andningsövningar och andningsteknikers inverkan på 
livskvaliteten hos personer med KOL. Resultatet delades in i olika huvudkategorier. Genom 
en systematisk litteratursökning hittades artiklar som berörde KOL, andningsövningar, 
andningstekniker och livskvalitet.  

 
6.1 Metoddiskussion 

De databaser som användes var Cinahl, PubMed och Cochrane. Sökorden valdes enligt 
databasernas egna synonymer från orden KOL, andningsövningar och livskvalitet. Databaser 
och sökord valdes utifrån studiens syfte. Det söktes även i PsycInfo och Amed, men inga 
artiklar från dessa databaser användes. 

Sökresultatet från samtliga databaser var 50 artiklar, varav tio besvarade syfte och bedömdes 
som vetenskapligt hållbara. Utöver artiklar som behandlade andningsövningars påverkan på 
livskvalitet inkluderades även artiklar som jämförde andningsövningar med fysisk träning och 
studier som behandlade specifik träning av andningsmuskelatur för personer med KOL. 
Författarna motiverar det med att specifik träning av andningsmuskelatur är en 
andningsövning och inte fysisk träning/aktivitet. Bland MeSH-termerna gjordes ett försök att 
definiera ”träning av andningsmuskelatur” och ”andningstekniker” som egna sökord men det 
översattes till det använda sökordet ”breathing exercises”.  

Utöver den systematiska sökningen gjordes även en manuell sökning. Anledningen var att 
styrka resultatet med en studie om samma andningsövning. Artikeln hittades i referenslistan 
till en redan utvald artikel. En manuell sökning är inte systematisk men enligt Willman et al. 
(2011) bör informationssökning kompletteras med manuell sökning för att bredda resultatet.  

En systematisk sökning följer olika regler, vilket innebär att relevanta artiklar som uppfyller 
syftet riskerar att exkluderas eftersom de inte uppfyller förbestämda kriterier. Det är möjligt 
att viktiga artiklar exkluderades på grund av exklusionskriterierna. Det var viktigt att 
patienterna inte hade några hjärt- och kärlsjukdomar eftersom antagandet var att detta starkt 
kan påverka resultatet. Sex stycken artiklar exkluderades på grund av att hjärt- och kärlsjuka 
patienter deltog i studien. De studier där exklusionskriterierna inte var tydligt beskrivna skulle 
ändå kunna vara relevanta eftersom det inte var säkert att testpersonerna var hjärt- eller 
kärlsjuka. Eftersom det inte står beskrivet i artikeln är det dock inte försvarbart att inkludera 
dem.  

I dataanalysen granskades om grupperna i studien var lika och om det förekom blindning. Det 
gjordes enligt använt granskningsprotokoll (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). I flera 
granskade artiklar var det ojämnt fördelat i grupperna mellan kön och ålder. I vissa av dem 
förekom inte blindning och i vissa var det inte beskrivet vilket kan påverka den samlade 
bedömningen huruvida studien hade låg, medel eller hög vetenskaplig kvalitet. Dock 
exkluderades inga artiklar enbart på grund av ojämnhet i grupperna eller att blindning inte 
förekom. I resultatet användes nio artiklar där kön- och åldersfördelningen inte är beskrivet 
eller har dålig fördelning. I fem artiklar förekommer inte blindning alternativt är det inte 
beskrivet. Alla artiklar som valdes ut till studien var randomiserade, kontrollerade studier, 
vilket förstärker även studiens evidens och tillförlitlighet.  

Begreppet livskvalitet (Quality of Life) och begreppet hälsorelaterad livskvalitet (Health-
related Quality of Life) benämns endast som livskvalitet. Det motiveras med att olika studier 
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som använt samma mätskala använder begreppen olika. Till exempel har två olika studier 
använt SGRQ, men redovisat svaret som ”Quality of Life” respektive ”Health-Related Quality 
of Life”. Användning av begreppen är därför en tolkningsfråga av artikelförfattarna. Det 
bedömdes att en uppdelning mellan begreppen inte var nödvändig utan enbart skulle förvirra 
läsaren.  

De olika varianterna av qigong (t’ai chi qigong och hälso-qigong) beskrevs enbart som qigong 
i resultatet, vilket gjordes för att de liknar varandra så pass mycket i utförande (Green, 2007). 
Att kategorisera båda som andningstekniker torde därför gå att göra utan att gå in närmare på 
skillnader mellan dem, då effekterna är lika. Under analys prövades var resultatet passade bäst 
eftersom det ibland var svårt att urskilja vad som var andningsteknik respektive 
andningsövning.  
 

6.2 Resultatdiskussion 

Författarna delade in resultatet i två huvudkategorier: Andningstekniker och 
andningsövningar. I kategorin ”andningsövningar” skedde en fysisk aktivitet och/eller någon 
form av träning. I kategorin ”andningstekniker” förekom ingen fysisk träning (vilket gjorde 
att även sång hamnade i den kategorin). Genom kategoriseringen underlättas läsandet av 
studien och resultatet blir mer överskådligt.  

Lin et al. (2012) studerade effekten av sluten läppandning tillsammans med 
diafragmaandning. Detta förhöjde livskvaliteten, dock inte signifikant. Sluten läppandning 
och diafragmaandning är ett bra exempel på något som sjuksköterskan kan undervisa, vilket 
kan leda till förbättrat välmående hos patienten. Probst et al. (2011) kom fram till att 
livskvaliteten och lungfunktion förbättrades av både låg- och högintensiv fysisk träning. Dock 
jämfördes dessa inte mot varandra. Förbättrad livskvalitet och förbättrad lungfunktion är 
endast två beskriva effekter av fysisk träning. En tänkbar anledning till att livskvaliteten 
förbättrades av fysisk träning skulle kunna vara att förbättring av lungfunktionen leder till 
ökad livskvalitet. Den här studiens livskvalitet definierades till viss del av god fysisk hälsa, 
vilket gör resultatet i Probst et al. trovärdigt. Att livskvalitet har ett samband med förbättrad 
lungfunktion styrks dock inte av Chan et al. (2011). I deras studie jämfördes lungfunktionen i 
en Qigong-grupp med en träningsgrupp. Qigong förbättrade lungfunktionen samtidigt som 
träningsprogrammet inte gjorde det. Qigong visade dock ingen signifikant förbättring i 
livskvalitet jämfört med vanlig fysisk träning (Chan et al., 2010). Därför kan inget samband 
ses mellan förbättrad lungfunktion och bättre livskvalitet, enligt författarnas åsikt. Båda 
studierna av Chan et al. har ett högt antal deltagare, 158 personer, vilket gör studiernas 
resultat trovärdiga. Ng et al. (2011) testade effekten av Qigong och sluten läppandning och 
kom fram till att sluten läppandning i kombination med Qigong förbättrade livskvaliteten hos 
personer med KOL.  

Ett nytt antagande av litteraturstudiens författare var att en minskning av dyspné leder till 
bättre livskvalitet vilket är ett rimligt antagande eftersom dyspné ofta leder till isolering, 
depressioner och ångest (Hansson, 2006). Upplevelsen av dyspné minskade med träning av 
andningsmuskelaturen och i samma studier kunde även en ökning i livskvaliteten påvisas 
(Beckerman et al., 2005; Koppers et al., 2006). Yamaguti et al. (2012) undersökte effekterna 
av andningstekniken diafragmaandning. Dyspnén minskade och livskvaliteten upplevdes 
bättre. Livskvalitet och dyspné kan ha ett samband. Dock har inga studier i litteraturstudien 
undersökt ett sådant samband. Magadle et al.(2007) menar att upplevelsen av en förbättrad 
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dyspné beror på att personer med KOL känner sig mer trygga i sin hantering av dyspnén. 
Både Yamaguti et al. (2012) och Magadle et al.(2007) hade dock väldigt lågt antal 
testpersoner i sina studier, 30 respektive 31, vilket kan påverka resultatets trovärdighet och 
överförbarhet på populationen. Detta gäller även Lord et al. (2010) som studerade sångens 
effekt på personer med KOL i en studie som endast hade 28 testpersoner. Bonilha et al. 
(2009) undersökte också sångens effekt. Den hade ett högre antal testpersoner, 43 stycken, 
och hade ett liknande resultat, det vill säga att interventionen hade en positiv effekt på 
livskvaliteten.  

Att som sjuksköterska skapa en utvecklande miljö kan vara en hjälpmetod för att underlätta 
och stötta patientens vardagliga liv och hälsa (Kirkevold, 2000). Vetskap om att 
andningsövningar påverkar livskvalitet åt det positiva är användbart för personer med KOL. 
Enligt Orem (2001) ska patienterna själva tillgodose sina egenvårdsbehov. Sjuksköterskor 
måste kunna identifiera och stödja patienterna till egenvård (a.a.). Vid en KOL-diagnos kan 
patientens omvårdnadsbehov mycket väl vara fysisk träning och fritidsaktiviteter, anser 
studiens författare.  Genom att utföra olika träningsprogram, som till exempel Qigong, olika 
typer av andningsövningar och/eller fysisk träning kan patienten själv främja sina 
egenvårdsbehov samt livskvalitet. Det kan till och med vara så enkelt att sjunga för att främja 
sin livskvalitet (Bonilha et al., 2009; Lord et. al., 2010). Sjuksköterskan har olika 
hjälpmetoder för att stödja det här. Med den här studien som underlag kan sjuksköterskan 
hjälpa patienten på Orems tidigare beskrivna teori (Orem, 2001): undervisa dessa 
andningsövningar, stödja eller uppmuntra till olika aktiviteter. Orems teori om egenvård är 
inte utformad för specifika sjukdomar. I den här studien har dock teorin applicerats på 
personer med KOL. 
 
6.3 Klinisk nytta 

Personer med KOL är en vanlig patientgrupp som sjuksköterskor ofta träffar på. Egenvård 
måste läras ut och sjuksköterskor måste ha goda kunskaper för att kunna hjälpa en patient att 
tillfredsställa sina egenvårdsbehov. Patienterna utbildas med syftet att klara sin egenvård. Den 
här studien kan bidra med ökad kunskap om olika andningsövningar och andningstekniker 
och hur dessa påverkar livskvaliteten hos personer med KOL.  Sjuksköterskan får mer 
kunskap för att kunna tillgodose patientens hälsorelaterade behov och därmed främja 
livskvalitet.  

Generellt sett kan en studies överförbarhet påverkas av olika faktorer som till exempel ålder 
på testpersonerna, könsfördelning på testpersonerna, duration och i vilka länder som studierna 
har utförts i. Nio av elva artiklar hade en ojämn fördelning i kön bland deltagarna där män var 
överrepresenterade. Detta kan ha att göra med skillnader i kulturer; att män i dessa länder 
tenderar att röka i större utsträckning än kvinnor. Det kan ha påverkat resultatet och kliniska 
nyttan för Sverige, eftersom KOL i Sverige ökar bland kvinnor. Den här studiens resultat kan 
generellt inte överföras på Sverige, eftersom studierna som används har utförts i länder med 
en kultur som skiljer sig från Sveriges. Rökvanorna bland män och kvinnor är något som 
kulturellt sett ser väldigt olika ut i världen och därmed är det svårt att generellisera. 

6.4 Konklusion 

All aktivitet kan påverka livskvaliteten positivt på olika sätt och på olika grad hos personer 
med KOL. Det var dock inte inom alla metoder som skillnaden var signifikant. Även i studier 
där träningsmetoder jämfördes med kontrollgrupper som utförde vanlig fysisk träning ökade 
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livskvaliteten i båda grupperna. Det kunde bero på förbättrad lungfunktion och dyspné men 
någon sådan slutsats kan inte göras utifrån den här studien. En annan tänkbar anledning kan 
vara att personer med KOL ofta isoleras på grund av sin diagnos. Att bara få komma utanför 
hemmet och delta i någon form av intervention som till exempel ett träningsprogram kan 
förbättra livskvaliteten. Enklare metoder som personer med KOL kan använda sig av för att 
förbättra livskvaliteten är andningstekniker eller helt enkelt att sjunga.  

 

6.5 Förslag på framtida forskning 

Livskvalitet och dyspné kan ha ett samband. I de artiklar där dyspné underlättades för 
personer med KOL förbättrades även livskvaliteten. Ytterligare studier bör göras för att 
urskilja ett samband mellan dyspné och livskvalitet.  

Inga av de funna artiklarna kom från Sverige eller övriga Norden. Eftersom kulturer skiljer sig 
så mycket åt så kan det vara nödvändigt med ytterligare forskning från länder med kulturer 
som liknar den i Sverige. Detta eftersom rökvanor kan skilja sig mellan kön och frekvens i de 
olika kulturerna.  
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uthållighet, upplevelse 
av dyspné, livskvalitet, 
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samt sjukhusvistelse för 
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Kvantitativ metod 
experimentell design 
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och 66,9 i kontrollgruppen. 
 
Intervention: 
Interventionsgruppen (n=17) fick IMT i ett 
år. Kontrollgruppen (n=14) fick lätt 
träningsprogram. 
 
Instrument för datainsamling:  
Instrument för att mäta lungfunktion. 
Sexminuters gångtest. Frågeformulär om 
livskvalitet. SGRQ 
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Statistisk analys.  

Vetenskaplig kvalitet: 
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Styrkor:  
Randomiserad kontrollerad 
studie.  
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Test utfördes under lång tid.  
 
Jämn åldersfördelning. 
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Ojämn könsfördelning. 
 
Urvalet var otydligt.  
 
Inklusionskriterier dåligt  
beskrivet. 
  
 

IMT ökar livskvaliteten 
(SGRQ) och minskar dyspné 
hos KOL-patienter.  
 
Efter 3 månader med IMT 
förbättrades lungkapacitet. 
 
Långtidsträning med IMT 
förbättrar personers 
hälsostatus och minskar 
sjukvårdsbehovet. 
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Att undersöka effekterna 
på 
lungfunktionsparametrar 
och livskvalitet av 
veckovis sångskola för 
personer med KOL.  
 
 
 
 
 

Kvantitativ metod 
Experimentell design 
 
Inklusionskriterier:  
KOL-diagnos. Före detta rökare. Stabil i 
sin sjukdom sedan minst två månader.  
Exklusionskriterier: 
Patienter med svår komorbiditet. Rökare. 
Syrgasberoende.  
 
Urval:  
Personer valdes ut som gick på 
regelbundna kontroller på sjukhuset eller 
svarade på en radioannons. 43 personer 
deltog. Bortfallet var 13. 24 män och 6 
kvinnor deltog i studien. Medelåldern var 
69,8 i interventionsgruppen och 73,6 i 
kontrollgruppen.  
 
Intervention: 
Interventionsgrupp (n=15) sånglektion i 24 
veckor. Kontrollgruppen (n=15) utförde 
annan praktisk syssla (hantverk). 
 
Instrument för datainsamling:  
Spirometri. Frågeformulär om dyspné och 
livskvalitet.  
Borg scale och SGRQ.   
 
Analys:  
Statistisk analys  

Vetenskaplig kvalitet: Medel 
 
Styrkor:  
Randomiserad kontrollerad 
studie.  
 
Jämn fördelning av kön i 
interventions- och 
kontrollgruppen.  
 
Bortfall tydligt beskrivet. 
 
Svagheter:  
Hur testpersonerna valdes ut ej 
tydligt beskrivet. 
  
Ojämn fördelning av kön i 
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Kina 
 
 

Att utvärdera effekten 
av en tre månaders Tai 
chi Qigong program 
för att främja 
psykosocial 
funktionell hälsa av 
personer med KOL. 
 
 
 

Kvantitativ metod 
experimentell design 
 
Inklusionskriterier:  
Alla personer med diagnostiserad KOL. FEV/FVC 
<70% samt kunde gå utan hjälpmedel. 
Exklusionskriterier: 
Personer som inte hade sensoriska eller kognitiva 
nedsättningar. Personer med ishemiska hjärtsjukdomar 
eller hade tränat qigong ett år innan studiens start. 
 
Urval:  
Personer rekryterades från fem stycken öppenvårds 
kliniker. 206 personer (187 män och 19 kvinnor) deltog 
varav 158 personer genomförde studien. Medelåldern 
var 73,6.  
Randomiserat tillvägagångs sätt. 
 
Intervention: 
1) grupp fick qigong (n=60), 2) fick träning med sluten 
läppandning och diafragmaandning (n=50). 
Kontrollgruppen (n=48) fortsätta med sina vardagliga 
aktiviteter. 
 
Instrument för datainsamling:  
SGRQ och Multidimensional scale of perceived social 
support  

 
Analys:  
Statistisk analys.  

Vetenskaplig kvalitet: Hög 
 
Styrkor:  
Randomiserad kontrollerad 
studie.  
 
Bortfall tydligt beskrivet. 
 
Singel-blinded studie 
 
Svagheter:  
Ojämn könsfördelning 

Tre månaders qigong visar 
ingen signifikant 
förbättring av 
livskvaliteten.  
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Chan, A. W. K., Lee, A., Suen, 
L. K. P. & Tam, W. W. S. 
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lung functions and activity 
tolerance in COPD clients: A 
single blind, randomized 
controlled trial. Complementary 
Therapies In Medicine. 19(1): 3-
11. doi:  
10.1016/j.ctim.2010.12.007. 
 
Kina 
 
 

Att utvärdera 
effekten av qigong 
program i förbättrad 
andningsfunktion 
och uthållighet hos 
personer med KOL. 
 
 
 
 

Kvantitativ metod 
experimentell design 
 
Inklusionskriterier:  
Alla personer med diagnostiserad KOL 
 
Exklusionskriterier: 
Personer som inte kunde gå utan hjälpmedel, inte 
hade sensoriska eller kognitiva nedsättningar. 
Personer med ishemiska hjärtsjukdomar eller hade 
tränat qigong ett år innan studiens start. 
 
Urval:  
Personer rekryterades från fem stycken öppenvårds 
kliniker. 206 personer (187 män och 19 kvinnor) 
deltog varav 158 personer genomförde studien. 
Medelåldern var 73,6.  
Randomiserat tillvägagångs sätt. 
 
Intervention: 
1) grupp fick qigong (n=60), 2) fick träning med 
sluten läppandning och diafragmaandning (n=50). 
Kontrollgruppen (n=48) fortsätta med sina vardagliga 
aktiviteter. 
 
Instrument för datainsamling:  
Instrument för att mäta lungfunktion. Sexminuters 
gångtest. Frågeformulär om dyspné (Borg-skala). 
 
Analys:  
Statistisk analys. 

Vetenskaplig kvalitet: Hög 
 
Styrkor:  
Randomiserad kontrollerad 
studie.  
 
Bortfall tydligt beskrivet. 
 
Singel-blinded studie 
 
Svagheter:  
Ojämn könsfördelning 

Tre månaders qigong visar 
positiv effekt på 
lungfunktionerna och 
uthålligheter på patienter 
med KOL. 
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Koppers, R. J. H., Vos, P. J. E., 
Boot, C. R. L. & Folgering, H. 
Th. M. (2006). Exercise 
performance improves in 
patients with COPD due to 
respiratory muscle endurance 
training. American College of 
Chest Physicians, 129(4):886-
892. Hämtad från databasen 
Cinahl. 
 
Nederländerna 
 
 

Att utvärdera om 
andningsträning vid 
muskelarbete i hemmet 
ökade prestation i 
andningstest för personer 
med KOL.   

Kvantitativ metod 
experimentell design 
 
Inklusionskriterier:  
Kroniskt luftflödeshinder definierad som 
FEV1/FVC ratio >70 %, FEV1 av 30-80 % 
förväntat efter dilatation av bronkier.  
Stabil klinisk sjukdom i minst sex veckor. 
Exklusionskriterier:  
Hypoxi vid vila eller under träning.  
Hjärt- eller kärlsjukdomar. 
BMI >30  
 
Urval:  
Patienter från väntelistan till lungrehab. 39 
personer deltog i studien. Åldersspannet på 
testpersonerna var 38-73 år. 
Könsfördelningen var 19 kvinnor och 17 
män.  
 
Intervention: 
Interventionsgruppen fick utföra RMET. 
Kontrollgruppen fick bluff träning (sham 
training) 
 
Instrument vid datainsamling:  
Spirometri. Chronic Respiratory Disease 
Questionnaire (CRQ). 
 
Analys:  
Statistisk analys.  

Vetenskaplig kvalitet: Medel 
 
Styrkor:  
Randomiserad kontrollerad 
studie. 
 
Jämn fördelning i grupperna 
av ålder och kön.  
 
Adekvat inkludering och 
exkludering.  
 
Standardiserade tester. 
 
Svagheter:  
Randomiseringsförfarandet 
otydligt.  
 
Oklart om blindning förekom.  
 
 
 

Andningsträning med RMET i 
hemmet förbättrar uthålligheten. 
Livskvaliten ökade och dyspnén 
minskade.  



 
 

Artikelmatris       
                         Sid 6(11) 

 

Författare, artikelns titel, 
tidsskrift, land 
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Lin, W-C., Yuan, S-C., Chien, J-
Y., Weng, S-C., Chou, M-C & 
Kuo, H-W. (2012). The effects 
of respiratory training for 
chronic obstructive pulmonary 
disease patients: a randomized 
clinical trial. Journal of Clinical 
Nursing.  21(19-20):2870-2878. 
doi: 10.1111/j.1365-
2702.2012.04124.x 
 
Taiwan 
 
 

Att utvärdera effekten 
av lungträning på 
lungfunktionen, 
uthålligheten och 
livskvaliteten hos 
personer med KOL.  

Kvantitativ metod 
experimentell design 
 
Inklusionskriterier:  
FEV1/FVC < 70 %. FVE1 < 80 % av det 
förutspådda värdet. Personen ska vara adekvat i 
sitt medvetande. Ingen tidigare erfarenhet av 
andningsträning.  
Exklusionskriterier: 
Gravida kvinnor, akut astma, exacerbation, 
hjärtsjukdomar. Andra lungsjukdomar under 
behandling, t ex. tuberkulos, lungcancer och 
lunginflammation. 
 
Urval:  
44 personer med KOL deltog, 22 personer i varje 
grupp. 4 föll bort och 20 personer i varje grupp 
avslutade studien. 33 män och 7 kvinnor deltog. 
Medelåldern var 67,95 i interventionsgruppen och 
69,45 i kontrollgruppen. 
 
Intervention: 
Interventionsgruppen utförde slutenläppandning, 
diafragmaandning och tränade överkroppen. 
Kontrollgruppen fick endast fick utbildning i 
hälsa 
 
Instrument för datainsamling:  
Spirometri. Sexminuters gångtest. SGRQ. 
 
Analys:  
Statistisk analys. 

Vetenskaplig kvalitet: Medel 
 
Styrkor:  
Randomiserad kontrollerad 
studie 
 
Bortfall tydligt beskrivet. 
 
Svagheter:  
Urval otydligt beskrivet. 
 
I kontrollgruppen var det 90 % 
män och i 
interventionsgruppen 75 % 
män.  
 
Fler rökare i kontrollgruppen 
än i interventionsgruppen. 
 
Förekomst av blindning ej 
beskrivet.  

Efter 4 veckor påvisades ett 
förbättrat resultat i 
gångtester samt en förbättrad 
lungfunktion i 
interventionsgruppen samt 
förbättrar livskvaliteten. 
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Lord, V. M., Cave, P., Hume, V. 
J., Flude, E. J., Evans, A., Kelly, 
J. L., Polkey, M. I. & Hopkins, 
N. S. (2010) Singing teaching as 
a therapy for chronic respiratory 
disease – a randomized 
controlled trial and qualitative 
evaluation. BMC Pulmonary 
Medicine 10(41) 1-7. doi:  
10.1186/1471-2466-10-41. 
 
Storbritannien 
 
 
 

För att testa om sång ger 
fördelar så som 
andningskontroll och 
kroppshållning i vardagen 
för personer med KOL. 

Mixed metod 
Randomiserad kontrollerad 
studie/deskriptiv med kvalitativ ansats 
 
Inklusionskriterier:  
Personer med diagnostiserad KOL. 
Exklusionskriterier: 
Hög infektionsrisk 
 
Urval:  
28 personer genomförde studien. 
Medelåldern var 67,3. De besökte en 
lungklinik och klarade kriterierna. 
Bekvämlighetsurval. 
 
Intervention: 
Interventionsgruppen (n=15) hade 
sånglektioner. Kontrollgruppen (n=13) 
utförde vanlig KOL rehabilitering. 
 
Instrument för datainsamling:  
Spirometri. Gångtest. Hospital anxiety and 
depression questionnaire, Short form 36 
och SGRQ. 30 minuter intervju med 
psykolog. 
 
Analys:  
Statistisk analys. Innehållsanalys.  

 

Vetenskaplig kvalitet: Medel 
 
Styrkor:  
Randomiserad kontrollerad 
studie  
 
Bortfall tydligt beskrivet. 
 
Svagheter:  
Inklusions- och 
exklusionskriterier otydligt 
beskrivet. 
 
Könsfördelning inte beskrivet. 
 
Förekomst av blindning ej 
beskrivet. 
 
Bekvämlighets urval 
 
 

Kvantitativ: 
Ångesten minskade i 
sånggruppen medan 
lungfunktionen förbättrades i 
kontrollgruppen. 
 
Återhämtningstiden för pulsen, 
saturationen eller symtomen 
skedde ingen förändring på. 
 
Kvalitativ: 
Deltagarna rapporterar att de 
funnit sångövningen fördelaktig 
och att det har gjort en positiv 
förändring av deras fysiska 
förmåga och välmående. 
 
De har även känt att detta har 
varit hjälpsamt i deras 
vardagliga liv. 
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Israel 
 
 

Syftet med studien var 
att utvärdera effekten av 
att lägga till träning av 
inandningsmuskulaturen 
till patienter som redan 
är på rehabiliterings 
program. 

Kvantitativ metod 
experimentell design 
 
Inklusionskriterier:   
Personer med diagnostiserade KOL och var nya 
till ett rehabiliteringsprogram. De som inte 
utförde någon ytterligare träning eller fick 
näringstillskott. Alla var ordinerade långtids-
bronkdilaterande läkemedel samt kortikosteorider. 
Exklusionskriterier: 
Personer med hjärtsjukdomar, dålig följsamhet 
eller har syrgasbehandling. 
 
Urval:  
31 personer deltog i studien. Urvalet inte närmare 
specificerat. 23 män och 8 kvinnor deltog. 
Medelåldern var 65,2 i interventionsgruppen och 
66,1 i kontrollgruppen.  
 
Intervention: 
Interventionsgruppen (n=16) fick utöva 
vanligträning kominerat med IMT. 
Kontrollgruppen (n=15) fick bluff träning (Sham 
training) 
 
Instrument för datainsamling:  
Spirometri. Sexminuters gångtest.  
Borg scale.  St. George’s Respiratory 
Questionnaire (SGRQ). 
 
Analys:  
Statistisk analys. 

Vetenskaplig kvalitet: 
Medel 
 
Styrkor:  
Godkänd av etisk kommitté.  
 
Double-blind randomisering.  
 
Adekvat inkludering och 
exkludering. 
 
Svagheter:  
  
Ojämn fördelning av kön i 
grupperna samt i studien.  
 
Hur testpersonerna 
rekryterades framkommer ej.  
 
Bortfallet ej beskrivet. 
 
 

Livskvalité och dyspné visade 
en signifikant förbättring efter 
vanlig träning med tillsatt 
inandningsmuskulatur träning. 
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Kina 
 
 

Studien testade effekten 
av qigong som en 
andningsövning i hemmet 
under sex månader efter 
utskrivning från 
sjukhuset.  

Kvantitativ metod 
experimentell design 
 
Inklusionskriterier:  
KOL-diagnos och medicinskt stabila.  
Varit rökfri senaste 6 månaderna.  
Ingen tidigare erfarenhet av Qigong.  
Exklusionskriterier: 
Ej uppsökt sjukvård för bröstkorgsproblematik.  
Inga funktionsnedsättande sjukdomar, till exempel 
stroke och parkinsons.  
 
Urval:  
80 patienter, 71 män och nio kvinnor, deltog. 40 
personer randomiserades till kontrollgruppen 
respektive interventionsgruppen. Medelåldern på 
interventionsgruppen var 71,75 och 73,12 i 
kontrollgruppen.  
 
Intervention: 
Interventionsgruppen (n=40) fick Hälso-qigong 
samtidigt som sitt vanliga program. Kontrollgruppen 
(n=40) endast fick vanliga programmet. 
 
Instrument för datainsamling:  
Sexminuters gångtest. Frågeformulär om livskvalitet 
och hälsa (Short form 36. Chinese Chronic 
Respiratory Questionnaire (Chinese CRQ)).  
 
Analys:  
Statistisk analys.  

Vetenskaplig kvalitet: 
Medel 
 
Styrkor:  
Randomiserad kontrollerad 
studie 
 
Single-blinded. 
 
Stort urval.  
 
Svagheter:  
Otydligt urvalsförfarande.  
 
Ojämnt fördelat mellan kön.  

Sluten läppandning i 
kombination med 
qigong förbättrar 
livskvalitén hos 
personer med KOL 
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Brasilien 
 
 

Hos patienter med KOL 
jämföra effekterna av två 
olika 
träningsbehandlingar på 
fysisk aktivitet i det 
dagliga livet (ADL) 
fysisk kapacitet, styrka, 
hälsorelaterad livskvalité 
samt funktion. 

Kvantitativ metod 
experimentell design 

 
Inklusionskriterier:  
KOL-diagnos, stabilsjukdomsbild 
Exklusionskriterier: 
Inga alvarliga eller svåra hjärtsjukdomar, 
inte heller medverkat i något 
rehabiliteringsprogram senaste året. 
 
Urval:  
40 personer deltog i studien (19 män och 
21 kvinnor). Urvalsförfarande inte närmare 
specificerat. 
Medelåldern var 67 på gruppen som 
utförde högintensiv träning och 65 i 
gruppen som utförde lågintensiv träning.  
 
Intervention: 
1) en grupp (n=20) som utförde 
högintensiv träning och 2) den andra 
(n=20) som utförde lågintensiv träning. 
 
Instrument för datainsamling:  
Instrument för att mäta lungfunktion. 6 
minuters gångtest. SGRQ. London Chest 
Activity of Daily Living. Pulmonary 
Functional Status Dyspnea Questionnaire 
Modified Version     
 
Analys:  
Statistisk analys.  

Vetenskaplig kvalitet: Medel 
 
Styrkor:  
Randomiserad kontrollerad 
studie.  
 
Jämnfördelning mellan könen 
i studien 
 
Bortfallet noga beskrivet. 
 
Svagheter:  
Förekomst av blindning ej 
beskrivet. 
 
Hur testpersonerna 
rekryterades framkommer ej 

Trots den observerade 
förbättringen av uthållighet och 
styrka i ena gruppen så gjorde 
dessa patienter ingen signifikant 
förbättring av deras dyspné och 
fysisk aktivitet i vardagen. 
 
Livskvalitén samt funktion 
förbättrades i båda 
testgrupperna. 
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Brasilien 
 
 

Att undersöka 
effekterna av ett 
träningsprogram i 
bukandning på 
andningsmuskelaturen 
rörelse och 
funktionsförmåga för 
KOL-patienter. 

Kvantitativ metod 
Experimentell design 
 
Inklusionskriterier:  
50-80 år. Efter bronkdilatation FEV1 < 80 % 
samt FVC ratio < 0,7. Stabil sjukdomsbild. 
Personerna är ordinerade steroider och 
bronkdilaterade inhalationer.  
Exklusionskriterier: 
Inga andra hjärt- och lungsjukdomar eller 
muskel- och skelettsjukdomar. 
Testpersonerna får inte ha deltagit i något 
träningsprogram senaste två åren.  
Inga rökare.  
 
Urval:  
30 deltog i studien (22 män och 8 kvinnor). 
Medelåldern var 66,45. Personer rekryterades 
på ett sjukhus, ej närmre specificerat.  
 
Intervention: 
Interventionsgruppen (n=15) fick fyra veckors 
diafragmaandnings träning. Kontrollgruppen 
(n=15) gavs vård enligt rutin. 
 
Instrument för datainsamling:  
Instrument för att mäta muskel- och 
rörelsefunktion. Gångtest. 
SGRQ.    
  
Analys:  
Statistisk analys  

Vetenskaplig kvalitet: Hög 
 
Styrkor:  
Randomiserad kontrollerad 
studie 
 
Blindad randomisering.  
 
Jämn fördelning ålder i 
grupperna.  
 
Flödesschema gjort för 
deltagarurval. Tydligt 
beskrivna inklusions- och 
exklusionskriterier.  
 
Svagheter:  
Hur testpersonerna 
rekryterades framkommer ej.  
 
Ojämn fördelning av kön. 
 
 
 
 
 
 

Personerna från testgruppen 
visade efter fyra veckor en 
minskning av dyspné. 
 
Det var en skillnad i livskvalitet 
mellan interventions- och 
kontrollgruppen. Livskvalitet 
ökade i interventionsgruppen 
och minskade i kontrollgruppen 
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