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Abstrakt 
Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en vanligt förekommande 

sjukdom i världen och förekomsten har ökat de senaste åren. 

Sjukdomen innebär stora problem med andnöd och utmattning 

vilket gör att många upplever begränsningar i sitt dagliga liv. 

Personerna behöver flera olika insatser vilket gör att 

rehabiliteringen sker i team med olika professioner. Syftet med 

studien var att skapa en översikt av arbetsterapeutiska interventioner 

och dess resultat inom rehabilitering för personer med KOL. 

Litteraturstudie valdes som metod och sökningar gjordes i 

databaserna PubMed, Cinahl, SveMed+ och OT-seeker. Åtta 

kvantitativa artiklar publicerade mellan 2008–2018 inkluderades, 

kvalitetsgranskades och analyserades innan de sammanställdes i tre 

kategorier: Teamrehabilitering kan förbättra fysisk förmåga samt 

minska symtom och mortalitet, arbetsterapi kan kartlägga 

problemområden och förändring av ADL-förmåga och arbetsterapi 

kan minska ansträngning vid självvalda aktiviteter. 

Arbetsterapeuter utförde insatser kring energibesparande åtgärder 

samt bedömningar med COPM, hjälpmedelsförskrivningar och 

olika utbildningar. Ingen av insatserna visade en signifikant effekt 

efter avslutad rehabilitering. De flesta studierna presenterar resultat 

från ett teamarbete vilket gör att de arbetsterapeutiska 

interventionerna inte alltid presenteras separat. Detta gör att fler 

studier av arbetsterapeutiska interventioners betydelse för 

målgruppen behövs för att kunna granska deras specifika resultat. 

 

Sökord: litteraturöversikt, rehabilitering, energibesparande 

åtgärder, aktiviteter i dagliga livet, arbetsterapi 
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Bakgrund 

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), även betecknad som J44 enligt ICF-10 

(Socialstyrelsen, 2018), definieras av Larsson (2014) som nedsatt lungfunktion och 

permanent inflammation i luftrör och lungvävnad. KOL karaktäriseras av 

luftvägsobstruktion, detta innebär ständiga andningssvårigheter på grund av ett motstånd i 

luftflödet som framförallt påverkar utandningen. Sjukdomen är kronisk vilket gör att 

hälsotillståndet inte kan normaliseras av sig själv eller av behandling. I den senare delen av 

sjukdomsförloppet uppstår sjukliga förändringar i de små luftrören och ibland även 

lungblåsorna (Larsson, 2014). 

 

Ungefär 1% av alla inläggningar på sjukhus i Sverige beror på KOL (Jansson & Lundbäck, 

2014) och det sker oftast i samband med exacerbationer vilket är en akut försämring av 

andningen hos personer med KOL (Larsson & Lindén, 2014). Statistik från Socialstyrelsen 

(2017a) visar att incidensen för KOL i Sverige har ökat från cirka 11 000 år 2001 till drygt 

18 000 år 2017. Enligt Lundbäck och Lindberg (2014) har det tidigare saknats tydliga 

definitioner av KOL vilket gjort forskningen av prevalens svåra att jämföra och värdera. 

Det finns få studier över prevalensen av KOL i de nordiska länderna under de senaste åren. 

I en rapport från Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD, 2018) 

redovisas det att prevalensen för KOL kan globalt uppskattas till 11,7% (384 miljoner) år 

2010.  

 

Försämring av lungfunktionen är en normal del av åldrandet, men rökning och andra 

faktorer snabbar på denna process och resulterar i en sjuklig förändring (Lundbäck & 

Larsson, 2014). I en studie av Smith och Tasota (2011) framkommer det att den vanligaste 

orsaken till KOL är rökning. Hälften av alla rökare riskerar att utveckla sjukdomen och 

risken är större för kvinnor då deras luftrör biologiskt är trängre än hos män (GOLD, 

2018). Var sjätte person med KOL har aldrig rökt och orsaken till sjukdomen tros istället 

delvis kunna bero på luftföroreningar, passiv rökning och ärftliga faktorer (Smith & 

Tasota, 2011). 

 

GOLD (2018) är en internationell organisation som arbetar med att sprida kunskap om 

KOL samt att förbättra behandling och förebyggande åtgärder. Detta gör de tillsammans 

med sjukvårdspersonal och personer som arbetar med folkhälsa över hela världen. GOLD 
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(2018) beskriver hur sjukdomen delas in i fyra olika stadier utifrån resultaten vid en 

lungfunktionsundersökning, där utandningsstyrka och volym mäts med en spirometer. 

Stadie ett beskrivs som mild begränsning av luftflödet, stadie två som måttlig begränsning, 

stadie tre som allvarlig begränsning och stadie fyra som mycket allvarlig begränsning. 

Förutom skillnad i luftflödet framträder olika symtom vid olika stadier (Rodriguez 

Gonzalez-Moro et al., 2009). Vid stadie ett förekommer oftast kronisk hosta och 

slembildning, vid stadie två tillkommer även andnöd vid utandning. Vid stadie tre 

förvärras ofta andnöden, försämrad träningskapacitet tillkommer samt utmattning och 

upprepade exacerbationer. Personerna upplever ofta under detta stadie en påverkan på 

livskvaliteten. Stadie fyra innebär att hjärtproblem kan uppstå på grund av andningssvikt, 

livskvaliteten är tydligt försämrad och exacerbationerna kan vara livshotande (Rodriguez 

Gonzalez-Moro et al., 2009). 

 

Det som bland annat kännetecknar KOL och skiljer sjukdomen från övriga lungsjukdomar 

är att den ofta uppkommer i mitten av livet och symtomen framträder långsamt (GOLD, 

2018). Enligt Lundbäck och Larsson (2014) är de första symtomen på KOL hosta och 

slembildning samt pip i bröstet. Personer söker oftast inte vård vid de första symtomen då 

de skyller dessa på ett normalt åldrande (Giacomini, Dejean, Simeonov & Smith, 2012). 

Det är först vid en akut försämring av hälsotillståndet som personerna söker sig till 

sjukvården och då får sin diagnos. Detta gör att behandlingen påbörjas senare i 

sjukdomsförloppet. De dominerande symtomen under sjukdomen utgörs av andnöd, smärta 

i bröstet, viktnedgång och trötthet (Hansson & Kentson, 2014). Allt eftersom skadorna på 

lungorna ökar, försämras konditionen och lungkapaciteten minskar (Lundbäck & Larsson, 

2014). Enligt Socialstyrelsen (2017b) har många personer med KOL nedsatt fysisk 

kapacitet och den försämras i samband med exacerbationer. KOL patienter har även ofta 

problem med perioder av långvariga förkylningar och andfåddhet. I samband med virus 

eller bakterieinfektioner löper KOL patienter en stor risk för exacerbation.  

 

Brooke (2013) beskriver att människor med KOL upplever andfåddhet, psykosociala och 

fysiska konsekvenser i det dagliga livet. Utöver detta kämpar även personerna med att 

försöka förstå sin diagnos och prognos samt även de bakomliggande orsakerna till 

sjukdomen. Personer med KOL som får sin sjukdom på grund av rökning känner sig ofta 

ångersam med stor skuld och skam (Giacomini et al., 2012). Vissa känner att de inte har 

rätt till sjukvård eller helt enkelt undviker sjukvården för att inte behöva bli uppläxade om 
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sin rökning. Kerr och Ballinger (2010) beskriver hur personer med KOL har svårigheter att 

utföra och klara av aktiviteter på grund av trötthet, brist på energi och uthållighet i 

samband med andfåddhet. De tvingas begränsa sig i sina val av aktiviteter och behöver ofta 

anpassa sig utifrån dagsformen. Personernas förmåga att delta i fritidsaktiviteter påverkas 

mycket av detta vilket leder till svårigheter att bibehålla en social gemenskap. Detta bidrar 

till isolering och försämrad psykisk hälsa. I en studie av Bendixen, Wæhrens, Wilcke och 

Sørensen (2014) framkommer det att människor med KOL upplever stora svårigheter i 

utförande av aktiviteter i det dagliga livet (ADL), framförallt rörande personlig hygien och 

påklädning. Utförande av tidigare nämnda ADL medförde kraftigare ansträngning än 

tidigare samt utmattning och majoriteten av personerna var beroende av hjälp i utförandet. 

 

För rehabilitering av personer med KOL används internationellt det strukturerade 

rehabiliteringsprogrammet Pulmonary Rehabilitation (PR) (GOLD, 2018). Författarna har 

valt att använda den svenska översättningen lungrehabilitering (Lundell, 2018) i detta 

arbete. Programmet innehåller omfattande interventioner som är baserade på grundliga 

patientbedömningar följda av individanpassad rehabilitering från ett multidisciplinärt team 

(Vogelmeier et al., 2017). Exempel på dessa interventioner är fysisk träning, utbildning 

och insatser för att öka patientens självhantering med mål att förändra beteendet för att 

förbättra det psykiska och fysiska tillståndet. Lungrehabilitering involverar flera olika 

yrkesgrupper i vårdkedjan, till exempel via sjukhus och primärvård (Vogelmeier et al., 

2017). GOLD (2018) anser att personer bör erbjudas detta program vid antingen 

diagnostisering, inläggning på grund av exacerbation eller vid förvärrade symtom. 

Personer med stor symtompåverkan och hög risk för exacerbationer bör uppmuntras av 

sjukvården till att delta i lungrehabilitering. I Sverige erbjuds lungrehabilitering på endast 

77% av alla sjukhus och vårdcentraler. De som erbjuder lungrehabilitering har stor tillgång 

till flera olika professioner (Arne, Emtner, Lisspers, Wadell & Ställberg, 2016). Trots detta 

utnyttjas inte rehabiliteringen fullt ut och många personer med KOL har ingen tillgång till 

detta program. Det är främst patienter i stadie fyra av sjukdomen som erbjuds 

rehabiliteringen idag och Sundh et al. (2017) menar att rehabiliteringen bör implementeras 

bättre och erbjudas även till personer i stadie två och tre. 

 

Rehabiliteringen för personer med KOL i Sverige utgår idag ifrån nationella riktlinjer 

framtagna av socialstyrelsen (2017b) och ska fungera som ett stöd för hälso- och 

sjukvården. Dessa riktlinjer innefattar rekommendationer om vården av patienten och 
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gäller: diagnostik och utredning, läkemedelsrelaterad behandling, omvårdnad och 

rehabilitering, symtombedömning samt uppföljning. Rekommendationerna är tänkta att 

användas för alla åldersgrupper.  

 

Socialstyrelsen (2017b) skriver att det idag finns en underdiagnostik inom KOL, alltså att 

fler har sjukdomen än vad som finns registrerat. De menar att hälso- och sjukvården bör 

använda sig av en eller flera varianter av spirometri (lungfunktionsmätning) för att 

upptäcka och diagnostisera sjukdomen. KOL är en komplex sjukdom och patienterna 

behöver olika typer av åtgärder och insatser samtidigt. Därför bör hälso- och sjukvården 

erbjuda multidisciplinära team som under optimala förhållanden ska bestå av: läkare, 

sjuksköterska, fysioterapeut, talpedagog, dietist, arbetsterapeut, psykolog samt kurator. I 

behandlingsplanen ingår medicinering samt råd om fysisk aktivitet och träning 

(Socialstyrelsen, 2017b). Socialstyrelsen (2017b) betonar även vikten av att hälso- och 

sjukvården bör erbjuda återbesök med regelbunden frekvens. Dessa återbesök är viktiga 

för att kunna förebygga framtida exacerbationer. 

 

I takt med sjukdomsförloppet ökar begränsningarna i vardagen hos KOL patienter. För att 

motverka detta bör hälso- och sjukvården erbjuda utbildning för ökad kunskap om 

sjukdomen till patienter och anhöriga. Utbildningen kan innehålla sjukdomslära, rökstopp, 

kostråd och energibesparande tekniker. Detta kan hjälpa att hantera symtom och ge stöd till 

egenvård (Socialstyrelsen, 2017b). För arbetsterapeuten kan detta handla om att hjälpa 

patienten med att prioritera och planera aktiviteter, klara personlig vård, hantera rädsla och 

oro samt öka kunskap hos anhöriga och omvårdnadspersonal om patientens situation 

(Svensk lungmedicinsk förening, 2018). 

 

Arbetsterapeuten ska enligt det nationella vårdprogrammet för KOL (Svensk 

lungmedicinsk förening, 2018) göra bedömningar av ADL och utföra individuella 

interventioner. I de flesta fall handlar dessa interventioner om att förändra 

aktivitetsmönster, utveckla energibesparande arbetstekniker och att använda eventuella 

hjälpmedel. Detta för att personerna ska få ökad kunskap och möjlighet att klara av det 

dagliga livet så självständigt som möjligt. Energibesparande arbetstekniker handlar om att 

personen ska lära sig planera sin energiförbrukning och använda nya metoder vid 

utförande för att aktiviteten ska kräva mindre energi (Morgan & White, 2012). Detta 

möjliggör för personen att kunna utföra sina prioriterade aktiviteter. Som utvärdering kan 
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arbetsterapeuten låta patienten göra en pulsoximetri (mäta syremättnad i blodet) innan, 

under och efter aktiviteter. De kan även göra en självskattning av smärtupplevelsen utifrån 

Visuell Analog Skala (VAS) samt muntligt och skriftligt utvärdera och planera 

tillsammans med patienten och övriga i teamet (Svensk lungmedicinsk förening, 2018). 

 

Syftet med arbetsterapi är enligt Kielhofner (2008) att personer ska uppnå ett nytt och 

positivt aktivitetsmönster. En arbetsterapeut arbetar för att personer ska klara av sina 

dagliga aktiviteter trots någon form av nedsatt förmåga. De kan arbeta inom flera olika 

arenor och vara specialiserade på olika patientgrupper. En lyckad behandling bör innehålla 

en kombination av flera olika strategier utifrån personens egna mål och behov. Model of 

human occupation (MOHO) (Kielhofner, 2008) är en arbetsterapeutisk modell som hjälper 

arbetsterapeuter att arbeta klientcentrerat utifrån klientens egna mål och prioriteringar. 

Detta gör det möjligt att utföra interventioner för alla människor, däribland personer med 

KOL. MOHO har ett aktivitetsfokuserat synsätt och beskriver hur alla människors vardag 

är uppbyggd av aktiviteter. Dessa utförs alltid i någon form av miljö och kan vara 

motiverande eller krävande. Aktivitetsproblem kan uppstå vid funktionsnedsättningar, 

sjukdomar eller brister i miljön. 

 

För att tidigt i arbetet med klient upptäcka aktivitetsproblem kan arbetsterapeuter använda 

sig av bedömningsinstrumentet Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 

(Law et al., 2016). Den ger ett stöd för att arbeta klientcentrerat och aktivitetsbaserat med 

hög kvalité. Patienten får tillsammans med arbetsterapeuten identifiera problemområden i 

sitt aktivitetsutförande samt självskatta dessa utifrån tillfredsställelse och utförande. 

COPM används som ett resultatmått och bör användas i början av rehabiliteringen för att 

sätta mål och upprepas vid behov för att se förändring och resultat (Law et al., 2016). Inom 

hälso- och sjukvården används begreppet aktiviteter i det dagliga livet (ADL) för att 

beskriva aktiviteter som människan behöver utföra för att uppfylla sina grundläggande 

behov (Mlinac & Feng, 2016). ADL omfattar bland annat följande områden: personlig 

vård, förflyttning, äta och dricka samt på- och avklädning. För att kunna utföra ADL är 

personer beroende av kognitiva, motoriska och perceptuella förmågor (Mlinac & Feng, 

2016). 
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Ett bedömningsinstrument som används för att mäta Instrumentella Aktiviteter i det 

Dagliga Livet (IADL) är Frenchay Activities Index (FAI) (Holbrook & Skilbeck, 1983). 

IADL låter människan leva självständigt i samhället, men dem är inte nödvändiga för våra 

grundläggande funktioner. Exempel på dessa är att tvätta, städa och laga mat. Instrumentet 

är utformat för att användas på personer efter stroke, men går även att använda på fler 

patientgrupper. 

 

Genom att studera vad en arbetsterapeut gör för KOL patienter, kan den framtida 

rehabiliteringen för målgruppen utvecklas och få högre kvalité. I arbetsterapeuternas etiska 

kod (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2012) beskrivs det att professionen ska utreda, 

bedöma och främja förmåga till aktivitet och delaktighet. Arbetsterapeuten ska även 

förbättra eller kompensera nedsatt förmåga hos individen. Detta är ett viktigt synsätt och 

behöver lyftas och uppmärksammas mer inom forskningen. 

 

KOL är idag ett växande problem hos Sveriges befolkning. Personernas liv blir till stor 

utsträckning påverkade av de ihållande andningsbesvären. Detta hindrar dem från att vara 

aktiva och delaktiga i en meningsfull tillvaro. Rehabiliteringen för denna målgrupp är 

oftast baserad på ett teamarbete i mindre patientgrupper, där arbetsterapeutens roll bland 

annat är att bedöma ADL och tillsammans med patienten träna på meningsfulla aktiviteter. 

Det finns lite forskning som beskriver endast de arbetsterapeutiska insatserna och dess 

resultat. Studierna som finns idag är främst inriktade på teamrehabilitering där de 

gemensamma insatserna och resultaten beskrivs. Därför anser författarna att det finns ett 

behov av att granska befintliga studier för att urskilja de arbetsterapeutiska 

interventionerna från teamarbetet. 

 

Syftet med litteraturstudien är att skapa en översikt av arbetsterapeutiska interventioner 

och dess resultat inom rehabilitering för personer med KOL. 

 

Metod 

Författarna har valt att använda litteraturstudie som metod i arbetet. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) innebär detta att metodiska, systematiska och kritiska granskningar görs 

av befintlig vetenskaplig litteratur. I vetenskaplig litteratur ingår artiklar, avhandlingar och 

publikationer som är hämtade från olika vetenskapliga tidskrifter. Litteraturstudier kan 
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medföra en överblick över hur forskningen ser ut inom det valda ämnet och förståelsen för 

ämnet kan öka (Friberg, 2017). Denna metod valdes för att samla befintlig forskning inom 

ämnet och skapa en översikt av vilka interventioner som används idag för den valda 

målgruppen. 

 

Litteratursökning och urval 

Till en början gjordes testsökningar i flera olika databaser kopplade till Umeå 

universitetsbibliotek för att få en överblick av hur forskningen inom valt område ser ut. 

Passande sökord valdes ut utifrån antalet träffar och relevans till syftet. Söksträngar 

skapades med hjälp av Meshtermer. Olika söksträngar skapades till de olika databaserna i 

och med deras skillnad på innehåll och inriktning (se tabell 1). Vid huvudsökningen valde 

författarna att använda PubMed som är en stor databas och innehåller forskning kring hela 

det medicinska området, samt CINAHL som är inriktad på forskning inom bland annat 

rehabilitering. Databasen SveMed+ valdes för att inkludera medicinska artiklar från 

skandinaviska tidskrifter. För att samla artiklar som är specifikt inriktade på arbetsterapi 

valde författarna att använda databasen OTseeker. 

 

Tabell 1 Översikt över databaser och söksträngar. 

Databas Sökord Begränsningar 

PubMed (((pulmonary rehabilitation OR pr)) AND (chronic 

obstructive pulmonary disease OR copd OR chronic 

obstructive airway disease OR chronic obstructive 

lung disease)) AND (occupational therapy OR 

occupational practice OR occupational program OR 

occupational strategies OR occupational 

intervention) 

 

Språk: Engelska 
Publiceringsdatum: 

senaste 10 åren 

Cinahl (pulmonary rehabilitation OR pr) AND (chronic 

obstructive pulmonary disease OR copd OR chronic 

obstructive airway disease OR chronic obstructive 

lung disease) AND (activities of daily living OR adl 

OR occupational performance) 

 

Språk: engelska 
Peer reviewed 
Publiceringsdatum: 

2008–2018 

SveMed+ Chronic Obstructive Pulmonary Disease OR COPD 

OR Chronic Obstructive Airway Disease OR Chronic 

Obstructive Lung Disease AND (Pulmonary 

Rehabilitation OR PR) 

 

Språk: engelska 
Peer reviewed 
Artiklar 

OT-seeker 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease' OR 'COPD' 

OR 'Chronic Obstructive Airway Disease' OR 

Publiceringsdatum: 

2008–2018 
Inga reviews 
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'Chronic Obstructive Lung Disease' AND 'Activities 

of Daily Living' OR ‘ADL’ OR 'Quality of Life' 

 

Huvudsökningen gjordes mellan datumen 2018-11-27 och 2018-11-30. Granskningen av 

sökresultaten utgick ifrån inklusions- och exklusionskriterierna (se tabell 2). All 

granskning av artiklar utfördes tillsammans av författarna. 

 

Urvalet av artiklar gjordes i flera steg för att inte missa viktiga aspekter. Vid ett första 

urval exkluderades de artiklar vars titel inte svarade mot studiens syfte. Vid denna 

granskning kunde även dubbletter exkluderas. Vid andra och tredje urvalet granskades 

först abstraktet och sedan de återstående artiklarna i fulltext utifrån om de svarade mot 

studiens syfte eller inte. Detta kompletterades med manuella sökningar i referenslistorna i 

de slutgiltigt inkluderade artiklarna för att samla ytterligare artiklar inom samma 

forskningsområde. Utifrån den manuella sökningen inkluderades tre artiklar till resultatet. 

Se figur 1 (bilaga 1). 

 

Tabell 2 Inklusions- och exklusionskriterier för urvalet av artiklar. 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Publicerade 2008–2018 

 

Enskilda arbetsterapeutiska interventioner 

och/eller rehabiliteringsteam där 

arbetsterapeut deltagit. 

 

Skrivna på engelska 

 

Tillgänglig i fulltext via Umeå 

universitetsbiblioteks databaser. 

 

Peer reviewed 

Dubbletter och reviews 

 

Artiklar som ej svarar mot studiens syfte 

 

Kvalitativa studier 

 

Kvalitetsgranskning 

På de åtta artiklarna som kvarstod efter det tredje urvalet gjordes en kvalitetsgranskning. 

Ett granskningsprotokoll för kvantitativ metod av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

användes där varje artikel kunde få maximalt 16 poäng. Frågorna besvarades med JA (1 

poäng), NEJ (0 poäng) eller VET EJ (0 poäng), poängen räknades samman och 

omvandlades till procent utifrån antalet maxpoäng. Gränsen för hög kvalitet valdes till 

80%, medel kvalitet till 50–79% och låg kvalitet till <50%. Efter kvalitetsgranskningen 
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gjordes bedömningen att behålla alla åtta artiklar, även en artikel som fick resultatet låg 

kvalitet då innehållet kändes viktigt att presentera. Slutlig kvalitetsbedömning kan utläsas i 

bilaga 2. 

 

Analys 

Analysen i detta arbete har följt Fribergs (2017) analysmodell angående litteraturstudier. 

Författarna läste tillsammans alla inkluderade artiklar flera gånger för att skapa en 

förståelse över innehållet. För varje artikel skrevs minnesanteckningar över viktiga 

aspekter att ta med i resultatet, detta bearbetades sedan och dokumenterades i en 

artikeltabell (se bilaga 2). Därefter jämfördes artiklarna mot varandra utifrån likheter och 

skillnader med hänsyn till studiens syfte. Dessa sammanställdes till kategorier som grund 

för presentationen av resultatet. 

 

Etiska överväganden 

Detta arbete förhåller sig till de grundläggande etiska principerna för systematiska 

litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2016). Alla studier som omnämns i arbetet är 

därmed granskade och godkända av en etisk kommitté och inga personer har tagit skada 

under studierna. Författarna presenterar alla studier som ingår i litteraturstudien oberoende 

av om studierna visar någon effekt i sitt resultat eller inte. Detta för att resultatet ska spegla 

verkligheten och inte vinklas av författarna. Alla studier har kritiskt granskats och 

analyserats för att inte förvränga resultatet. 

 

Resultat 

Sökning i PubMed, Cinahl, SveMed+ och OT-seeker resulterade i 242 träffar. Åtta artiklar 

uppfyllde alla kriterier och inkluderades i denna litteraturöversikt. Flödesschema över 

sökstrategin presenteras genom Prisma flow diagram (Liberati et al., 2009) i bilaga 1. Alla 

artiklar som presenteras i resultatet har en kvantitativ ansats och beskriver någon form av 

intervention. Av de totalt åtta studierna var två utförda i Sverige, två i Nederländerna, två i 

Japan, en i Norge och en i Korea. Antalet deltagare i studierna uppgick till nästan 4000 och 

hade en spridning mellan 20 till 2068. Åldersspannet på deltagarna låg mellan 55 och 80 

år. Könsfördelningen var jämn mellan grupperna i alla studier förutom tre från Japan och 

Korea i vilka det fanns en stor överrepresentation av män. Alla deltagarna var 

diagnostiserade med KOL. Sex av studierna beskriver teamrehabilitering och två beskriver 
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arbetsterapeutiska insatser för KOL patienter. Studiedesignen varierade mellan studierna 

där två var RCT studier, två kvantitativa interventionsstudier, två retrospektiva studier, en 

prospektiv observationsstudie och en longitudinell kvasi-experimentell studie. Artiklarna 

presenteras översiktligt i en artikeltabell (se bilaga 2). Utifrån analysen av artiklarna 

utarbetades tre kategorier: Teamrehabilitering kan förbättra fysisk förmåga samt minska 

symtom och mortalitet, arbetsterapi kan kartlägga problemområden och förändring av 

ADL-förmåga och arbetsterapi kan minska ansträngning vid självvalda aktiviteter. 

 

Teamrehabilitering kan förbättra fysisk förmåga samt minska symtom och mortalitet 

Sex av studierna (Spruit et al., 2015; Theander, Jakobsson, Jörgensen & Unosson, 2009; 

Miki et al., 2017; Zakrisson, Hiyoshi & Theander, 2016; Oh, Kim & Kim, 2016; Maekura 

et al., 2015) undersökte effekten av det multidisciplinära rehabiliteringsprogrammet 

lungrehabilitering (PR). Fem av dessa studier visade på en förbättring inom olika områden 

hos deltagarna efter lungrehabiliteringen (Spruit et al., 2015; Theander et al., 2009; Miki et 

al., 2017; Oh et al., 2016; Maekura et al., 2015). Av dem som visade en förbättring 

fokuserade två av studierna på andnöd och utmattning (Spruit et al., 2015; Miki et al., 

2017), två av studierna på den fysiska förmågan att utföra aktiviteter (Theander et al., 

2009; Oh et al., 2016) och en studie på mortalitet (Maekura et al., 2015). En av studierna 

visade ingen förändring mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp (Zakrisson et al., 

2016). 

 

Interventionerna som användes vid fokus på andnöd och utmattning var främst inriktade på 

fysisk träning där fysiologiska faktorer stod i centrum (Miki et al., 2017) samt träning 

riktad mot självrapporterade ADL som ansågs svåra att utföra (Spruit et al., 2015). 

Resultaten visade att patienter med KOL svarade olika på behandlingen utifrån deras 

sjukdomsbakgrund, då de som hade flest symtom och längst tid inneliggande på sjukhus 

svarade bäst på den fysiska träningen (Spruit et al., 2015). Miki et al. (2017) beskrev 

vikten av en fysisk inriktning på lungrehabilitering under en längre tid för att öka orken 

och uthålligheten för patientgruppen. 

 

Interventionerna vid förbättring av den fysiska förmågan att utföra aktiviteter var 

framförallt inriktade på fysisk träning med en fysioterapeut, även träning på att utföra 

dagliga sysslor (Oh et al., 2016) och olika sorters utbildning från fysioterapeut, dietist, 

arbetsterapeut och sjuksköterska (Theander et al., 2009). Vid avslutad lungrehabilitering 
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sågs en signifikant förbättring av deltagarnas förmåga att fullfölja hushållssysslor, 

fritidsaktiviteter samt utomhusaktiviteter (Oh et al., 2016). Trots synlig förbättring vid 

avslutad lungrehabilitering fanns det ingen långvarig signifikant effekt på utförande och 

tillfredsställelse av aktiviteter (Theander et al., 2009). Rehabiliteringen skulle eventuellt 

behöva pågå under en längre tid för att visa en kvarstående effekt. 

 

Studien med fokus på mortalitet utgick ifrån ett standardiserat lungrehabiliteringsprogram 

med utökad tillgång till arbetsterapi som Maekura et al. (2015) väljer att kalla för 

Personalized Pulmonary Rehabilitation and Occupational Therapy (PPR-OT). 

Interventionerna utfördes på ett sjukhus i minst fyra veckor innan deltagarna påbörjade en 

syrebehandling i hemmet kallad Home Oxygen Therapy (HOT). Resultatet visade att PPR-

OT gjorde att HOT behandlingen gick att skjuta fram med upp till ett år och att det 

signifikant ökade chansen till överlevnad jämfört med kontrollgruppen under en 

sjuårsperiod (Maekura et al., 2015). 

 

Studien som inte visade någon förbättring (Zakrisson et al., 2016) utgick från ett 

lungrehabiliteringsprogram och var uppdelad i sex olika utbildningstillfällen under sex 

veckor med läkare, specialistsjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och socionom. 

Tillfällena innefattade teoretisk genomgång kring medicinering, näringsråd, 

energibesparing och ångesthantering följt av fysisk aktivitet. Efter varje tillfälle fick 

deltagarna även med sig ett hemträningsprogram att följa till nästa tillfälle. Vid uppföljning 

efter 1 år och 3 år fanns ingen signifikant skillnad mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen. Författarna ansåg att detta kunde bero på bristen av regelbunden 

uppföljning och att det fanns ett behov av flera olika lungrehabiliteringsprogram 

(Zakrisson et al., 2016). 

 

Arbetsterapi kan kartlägga problemområden och förändring av ADL-förmåga 

Fyra av studierna (Oh et al., 2016; Annegarn et al., 2012; Maekura et al., 2015; Martinsen 

et al., 2017) undersökte vilka aktiviteter i ADL som blev svåra att utföra för personer med 

KOL. Begreppet ADL var inte utskrivet i två artiklar (Maekura et al., 2015; Martinsen et 

al., 2017), istället användes bland annat dagliga aktiviteter (daily living activities) som 

samlingsbegrepp (Maekura et al., 2015). Även mer specifika begrepp användes som 

exempelvis personlig vård, hushållssysslor och förflyttning med flera förklarande aspekter 
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(Martinsen et al., 2017). Kartläggning gjordes genom arbetsterapeutisk intervju (Maekura 

et al., 2015) eller bedömning med instrumentet COPM (Martinsen et al., 2017). 

 

De två andra studierna (Oh et al., 2016; Annegarn et al., 2012) undersökte hur svårigheter i 

ADL förändrades vid deltagande i lungrehabilitering. För att identifiera problem i ADL 

användes COPM av arbetsterapeuter (Annegarn et al., 2012) och FAI av okänd profession 

(Oh et al., 2016). Med båda instrumenten fick deltagarna självskatta vilka ADL som de 

upplevde var svårast att utföra på grund av sin sjukdom. Interventionerna som användes 

var inte specifikt utskrivna, endast att de använde ett lungrehabiliteringsprogram (Oh et al., 

2016) eller att studien utfördes innan ett lungrehabiliteringsprogram påbörjades (Annegarn 

et al., 2012). 

 

Resultaten av COPM användes för att kartlägga vilka specifika problem med ADL som 

patientgruppen hade (Annegarn et al., 2012) och som senare skulle kunna användas för att 

utveckla rehabiliteringen för personer med KOL. De kom fram till att de tre mest 

prioriterade ADL problemområdena var att gå, gå i trapp och cykla. Utifrån FAI 

anpassades och utvärderades lungrehabiliteringen (Oh et al., 2016) och det visade sig att 

det blev en signifikant förbättring i både utförandet och tillfredsställelsen av ADL. De 

ADL med tydligast förbättring efter lungrehabilitering var hushållssysslor, fritidsaktiviteter 

och utomhusaktiviteter. 

 

Arbetsterapi kan minska ansträngning vid självvalda aktiviteter 

Sju av studierna (Martinsen et al., 2017; Zakrisson et al., 2016; Maekura et al., 2015; 

Annegarn et al., 2012; Theander et al., 2009; Miki et al., 2017; Spruit et al., 2015) nämnde 

arbetsterapeuten och någon form av insats som ej var specificerad. I fem av studierna 

ingick arbetsterapeuten i ett lungrehabiliteringsteam (Zakrisson et al., 2016; Maekura et al., 

2015; Theander et al., 2009; Miki et al., 2017; Spruit et al., 2015) och två studier 

undersökte arbetsterapeutens fristående insatser för personer med KOL (Martinsen et al., 

2017; Annegarn et al., 2012). 

 

Rehabiliteringen påbörjades med en individuell bedömning genom en intervju utförd av 

arbetsterapeuten (Martinsen et al., 2017; Maekura et al., 2015; Theander et al., 2009; Miki 

et al., 2017). Därefter följde en rehabilitering med stor fokus på utbildning i 

energibesparande åtgärder (Martinsen et al., 2017; Zakrisson et al., 2016; Maekura et al., 
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2015; Theander et al., 2009; Miki et al., 2017) och utbildning kring hur de kunde använda 

miljön för att minska ansträngning (Maekura et al., 2015; Miki et al., 2017). Även 

hjälpmedel blev förskrivna och arbetsterapeuten gav psykosocialt stöd för hur deltagarna 

kunde hantera sin förändrade roller och vanor (Martinsen et al., 2017). Studierna visade 

ingen långvarig signifikant effekt på utförande, tillfredsställelse och utmattning i 

jämförelse mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp (Martinsen et al., 2017; Zakrisson 

et al., 2016; Theander et al., 2009). En liten skillnad kunde ses direkt efter rehabilitering på 

minskad ansträngning under självvalda aktiviteter (Martinsen et al., 2017; Theander et al., 

2009) och något minskad exacerbationsfrekvens (Zakrisson et al., 2016). 

 

De arbetsterapeutiska interventionerna var inte alltid definierade, tre studier nämnde att 

arbetsterapeuten utförde en inledande bedömning utifrån COPM (Annegarn et al., 2012; 

Theander et al., 2009; Spruit et al., 2015) och en nämnde arbetsterapi som övergripande 

begrepp i rehabiliteringen (Spruit et al., 2015). Vissa insatser står det inte utskrivet vilken 

profession som utförde, bland annat ett test på greppstyrkan (Theander et al., 2009). Inget 

resultat presenterades kopplat till de arbetsterapeutiska interventionerna. I en studie 

diskuterades vikten av utökad arbetsterapi i rehabiliteringen för personer med KOL 

(Annegarn et al., 2012). Detta för att kunna individanpassa rehabiliteringen mer utifrån de 

specifika behov som varje enskild patient hade. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att skapa en översikt över vilka arbetsterapeutiska 

interventioner som används inom rehabilitering för personer med KOL samt vilket resultat 

dessa interventioner visar. Informationen i många artiklar var bristfällig kring det 

arbetsterapeutiska området, majoriteten av de inkluderade studierna undersökte endast 

effekten av en teamrehabilitering där arbetsterapi nämndes som en liten del. Detta gjorde 

det svårt att urskilja de arbetsterapeutiska resultaten av interventionerna. Författarna kunde 

ändå urskilja vissa interventioner utförda av en arbetsterapeut som COPM bedömningar, 

energibesparande åtgärder, hjälpmedelsutprovning, psykosocialt stöd och utbildning kring 

hur de kan använda sig av miljön för minskad ansträngning. Resultatet av dessa 

interventioner presenterades med stor variation, men gemensamt var att det inte syntes 

någon långvarig effekt av rehabiliteringen efter det valda tidsintervallet. Författarna anser 
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att syftet med arbetet har uppnåtts genom de funna resultaten, trots dess avsaknad av 

detaljerad information kring arbetsterapi. 

 

I resultatet framkom att den främsta formen av rehabilitering för personer med KOL är 

teamrehabilitering. Svensk teamrehabilitering finns tillgänglig på många sjukhus och 

vårdcentraler runt om i landet, men alla professioner i teamet används inte alltid för varje 

patient (Sundh et al., 2017). Oftast är det en specialistsjuksköterska eller fysioterapeut som 

träffar patienten och håller i interventionerna. Arbetsterapeuten är endast involverad i 57% 

av all rehabilitering på sjukhus och 62% på vårdcentraler. Fysisk träning är en stor del i 

rehabiliteringen och alla studier beskriver detta utförligt utifrån fysioterapeutiska insatser. 

Träningen visade sig ofta ha positiv effekt på personernas upplevelse av andnöd och 

utmattning. I och med stor fokus på fysisk träning har författarna dragit slutsatsen att 

arbetsterapin oftast hamnat i skymundan. Arbetsterapeuter får oftast inte så stort 

erkännande från övriga professioner i teamet vilket gör att deras insatser inte blir lika 

synliga i multidisciplinära studier (Buckland & Mackenzie, 2017). Vi anser därför att 

arbetsterapeuten har ett stort ansvar att tydligt dokumentera sina insatser för att möjliggöra 

att data från arbetsterapi kan inkluderas vid forskningsstudier. Genom detta kan 

professionens betydelse vid KOL lyftas. 

 

Arbetsterapeuten, vars mål är att stödja förmåga till aktivitet (Förbundet Sveriges 

arbetsterapeuter, 2012), har god kunskap i att utbilda personer med KOL i 

energibesparande åtgärder (Morgan & White, 2012) och på så vis träna att utföra dagliga 

sysslor. Dessa åtgärder visade en märkbar förbättring på förmågan att fullfölja 

hushållssysslor, fritids- och utomhusaktiviteter direkt efter avslutad rehabilitering. 

Arbetsterapeuter i världen producerar överlag lite forskning bland annat på grund av brist 

på akademiskt stöd, detta gör att det evidensbaserade arbetet försvagas (Pighills, Plummer, 

Harvey & Pain, 2013). För att arbetsterapeuterna ska bli mer involverade i forskning kring 

rehabilitering för personer med KOL anser författarna att professionen bör bli mer synlig 

och delaktig i det kliniska arbetet för målgruppen. Genom att synliggöra professionen och 

visa andra professioner vilka kompetenser de kan tillföra i teamet kan arbetsterapin bli mer 

uppmärksammad i arbetet runt personer med KOL. Resultaten i studierna visade ett 

gemensamt resultat mellan alla professioners insatser, men de vinklades oftast till att lyfta 

den fysiska träningen som huvudorsak. Det problematiska, som många studier presenterar, 

är att rehabiliteringen inte har någon långvarig effekt hos personerna. Detta kan visa ett 
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behov av längre rehabiliteringsprogram med jämna mellanrum för att personerna 

långsiktigt ska dra nytta av fördelarna. 

 

Enligt Kielhofner (2008) är ADL ett viktigt område att arbeta med för att personer ska 

kunna fortsätta leva ett så normalt liv som möjligt, detta gäller även för personer med 

KOL. Flera studier i arbetet undersökte vilka delar av ADL som blev svåra att utföra för 

målgruppen, för att på så vis kunna anpassa rehabiliteringen utifrån dessa. Arbetsterapeuter 

gjorde bedömningar med hjälp av instrumentet COPM (Law et al., 2016) och då framkom 

det att de svårigheter i ADL som prioriterades högst var att gå, gå i trappor och cykla. 

Dessa aktiviteter orsakade utmattning och andfåddhet hos personerna och det ansågs 

viktigt att träna upp den fysiska förmågan för att klara av dessa. Andra moment i ADL som 

ansågs svåra att upprätthålla var hushållssysslor och fritidsaktiviteter samt deras 

delmoment. Genom klientcentrerad arbetsterapi (Kielhofner, 2008) kan personerna 

tillsammans med arbetsterapeuter identifiera problem och arbeta för att lösa dem. Ett sätt 

kan vara energibesparande tekniker för att orka utföra aktiviteterna, eller att testa olika 

hjälpmedel och miljöanpassningar som gör aktiviteten lättare att utföra (Townsend & 

Polatajko, 2013). De sistnämnda lösningarna beskrivs inte i studiernas presentation av 

interventioner. De flesta studier nämner endast att personerna får arbetsterapi, inte vad 

arbetsterapin består av. Författarna anser att detta kan bero på det faktum att all 

arbetsterapi är individanpassad och kan skilja sig mycket mellan personer beroende på vad 

deras prioriterade aktivitetsproblem är (Kielhofner, 2008). 

 

För att svara på syftet har författarna utifrån studierna kunnat plocka ut vissa detaljer om 

vad en arbetsterapeut gör för personer med KOL och utifrån tidigare kunskap inom 

arbetsterapi har de även kunnat urskilja insatser som en arbetsterapeut skulle kunna utföra. 

Exempel på detta är ett test av greppstyrka med instrumentet Grippit (Theander et al., 

2009) som nämns kort i en artikel. Då förmågan att greppa föremål är en viktig egenskap 

för att kunna engagera sig i aktiviteter är arbetsterapeuten ofta involverad i rehabiliteringen 

för händer. Arbetsterapeuter har god kunskap inom handens funktioner och rehabilitering 

(Carlsson, 2003) och därför kompetens att utföra detta test. Arbetsterapeuten kan även 

utföra behandlingar för att återfå förmåga av handfunktion eller hitta nya sätt att utföra 

aktiviteter på. 
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Resultatet visar att arbetsterapeuten gör en första bedömning av patienten genom 

instrumentet COPM (Law et al., 2016) och att övriga teamet sedan arbetar utifrån de 

identifierade aktivitetsproblemen. Arbetsterapeuten har en viktig roll i ett första möte med 

patienten och kan med sin kompetens urskilja prioriterade aktivitetsproblem som gör att 

rehabiliteringen kan individanpassas (Fisher, 2009). Men arbetsterapeuten bör även 

involveras mer i senare delar av rehabiliteringen för att tillsammans med personerna 

identifiera fungerande strategier i sitt aktivitetsutförande. Detta kan vara, som tidigare 

nämnts, energibesparande åtgärder som gör att personerna kan utföra aktiviteter på ett nytt 

sätt, men också utbildning i hur de kan använda sig av miljön för att möjliggöra aktiviteter. 

Genom att reducera energiförbrukningen i aktiviteterna och minimera uppfattningen av 

andnöd kan utförandet och tillfredsställelsen i aktiviteter öka, vilket är en viktig aspekt 

enligt Annegarn et al (2012) som bör studeras mer i framtiden. 

 

Sammanfattningsvis kan resultatet i denna studie användas för att få en överblick av hur 

forskningen i området ser ut idag och på så vis även se vad som inte presenteras 

tillräckligt. Denna studie visar att arbetsterapi inkluderas i teamrehabilitering av personer 

med KOL över större delen av världen, men att resultaten av deras insatser oftast inte 

redovisas i studier. Enligt internationella riktlinjer (GOLD, 2018) bör arbetsterapeuten vara 

involverad i rehabiliteringen för personer med KOL och det är därav viktigt att insatserna 

uppmärksammas i forskningen för att utveckla och förbättra kvaliteten. Detta visar att det 

finns ett stort behov av mer forskning inriktad på resultaten av de arbetsterapeutiska 

insatserna. 

 

Metoddiskussion 

Författarna hade ingen förkunskap om målgruppen eller hur rehabiliteringen såg ut vilket 

gjorde att litteraturstudie valdes som metod. Detta för att skapa en översikt av hur det valda 

forskningsområdet ser ut i världen idag. Vid kvalitativ eller kvantitativ undersökning hade 

endast en mindre geografisk yta med färre antal deltagare undersökts och resultatet hade 

inte visat samma bredd. Genom att göra en litteraturstudie involverades artiklar från hela 

världen, men en svaghet var att endast ett fåtal kunde identifieras och presenteras. Då 

syftet med arbetet var att få en överblick över resultat av arbetsterapeutiska interventioner, 

ansåg författarna det vara lämpligt att fokusera på studier av kvantitativ ansats. Detta 

eftersom kvantitativa studier ger mer data kring faktiska resultat istället för upplevelser, 

vilket är fallet med kvalitativa studier. En svaghet med alla studier, som alltid måste 
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beaktas, är forskarnas egna värderingar och förförståelser (Forsberg & Wengström, 2016). 

Detta kan påverka studiernas validitet och reliabilitet. Författarna anser att detta inte ska 

vara något problem då alla studier är peer reviewed. Då tidigare erfarenheter i att utföra 

litteraturstudier saknades var författarna noga med att använda vald metod för att 

strukturera upp arbetet och få vägledning. 

 

Författarna var medvetna innan arbetet om att det finns lite forskning inom området med 

inriktning mot arbetsterapi, detta bekräftades redan vid testsökningarna. Efterforskningar 

gjordes för att ta reda på vad som kunde vara aktuellt att använda som sökord. Där kom 

bland annat termer som pulmonary rehabilitation upp som författarna ansåg var en viktig 

del att presentera i arbetet. Vi tog även hjälp av en bibliotekarie för att formulera 

söksträngar och få tips på hur olika databaser kunde användas. Vårt val av databaser 

hjälpte till att behålla fokus på medicin- och rehabiliteringsområdet i sökningen. På grund 

av få relevanta träffar blev författarna tvungna att involvera studier som innehöll lite 

information kring arbetsterapi. Det gjorde att resultaten i studierna blev svåra att analysera 

utifrån syftet för arbetet. I urvalet granskade vi tillsammans titlar, abstrakt och fulltext 

vilket gjorde att alla artiklarna fick en likvärdig bedömning. Studierna diskuterades och 

jämfördes noggrant och båda författarna skulle vara helt överens för att studien skulle 

inkluderas i arbetet. Efter sista urvalet gjordes en manuell sökning i de inkluderade 

studiernas referenslistor för att hitta liknande studier som ej framkommit i tidigare 

sökningar. I den manuella sökningen hittades ytterligare studier som uppfyllde 

inklusionskriterierna för arbetet. Dessa artiklar bidrog med flera arbetsterapeutiska 

aspekter och var väldigt värdefulla för arbetets resultat. 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes utifrån en mall (Willman et al., 2011) vilket 

hjälpte författarna genom utförandet. Studierna hade varierande designmetoder vilket 

gjorde att mallen inte alltid hade relevanta kriterier. Detta gjorde att många av studierna 

inte kunde få full poäng. Då författarna inte hade någon tidigare erfarenhet i 

kvalitetsgranskningar kan en viss tolkning av kriterierna ha påverkat hur granskningen 

utfördes och hur artiklarna poängsattes. Efter kvalitetsgranskningen fick en av de 

inkluderade artiklarna låg kvalité, men författarna valde att ändå ta med den i arbetet då 

innehållet hade relevant information som kunde bidra med viktiga aspekter inom området. 
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Författarna använde sig av en analysmodell (Friberg, 2017) som stöd vid analys av de 

inkluderade artiklarna. Alla artiklar analyserades tillsammans av författarna vilket kan ses 

som en styrka då analysen utfördes likvärdigt. Innehållet delades därefter in i olika 

kategorier utifrån likheter som vi kunde urskilja i studiernas metod och resultat. De 

inkluderade artiklarna behövde läsas flera gånger för att kunna urskilja viktiga aspekter 

och information kring ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Då denna information i många fall 

var väldigt bristfällig fick författarna välja att endast ta med mindre delar ur studierna som 

gick att koppla till arbetsterapi. Detta gör resultatet i arbetet relativt svagt och bör tas med 

försiktighet. 

 

Överförbarheten i arbetet kan ha påverkats positivt av den kvantitativa inriktningen på 

studierna då dessa oftast har ett stort antal deltagare (Olsson & Sörensen, 2011). Även 

spridningen av studierna kan ha påverkat överförbarheten och studierna i detta arbete 

utfördes i fem länder utspridda över två världsdelar. Reliabiliteten och validiteten skulle 

kunna ifrågasättas då två av studierna inkluderade i arbetet är utförda av samma 

forskargrupp. Detta skulle kunna innebära en vinkling av resultatet men vi anser att den 

risken är relativt låg då dessa artiklar är peer reviewed. I nästan alla studier fanns det en 

jämn fördelning mellan män och kvinnor, endast studierna från Asien visade en skev 

könsfördelning. Där var männen en tydlig majoritet vilket gör att resultaten endast kan 

överföras på den manliga befolkningen och inte generaliseras på alla personer med KOL. 

 

Slutsats 

Vår studie visar att arbetsterapeuter utför en första bedömning med COPM på personer 

med KOL, hjälpmedelsförskrivningar och utbildning i både energibesparande åtgärder och 

hur de kan använda sig av miljön. Ingen av de arbetsterapeutiska insatserna visade på en 

signifikant effekt efter avslutad rehabilitering. Oftast berodde detta på att resultaten var 

baserade på ett teamarbete och de arbetsterapeutiska insatserna presenterades inte separat, 

men även studier fokuserade på enbart arbetsterapi visade brist på ett positivt resultat. 

Utifrån denna studie anser författarna att det behövs mer forskning kring arbetsterapeutiska 

interventioner under rehabilitering för personer med KOL. 
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och vecka efter PR. 

 

Fysisk träning 3gånger/dag 

varje vardag under 4 

veckor. (20 dagar) 

Lungrehabiliterin

g (PR) för KOL 

patienter ökar 

tiden de klarar av 

att utföra en 

aktivitet innan 

utmattning, men 

inte självaste 

syreupptagningsf

örmågan. 

 

Låg 

(44%) 
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tolerance: effects 

and mechanisms 

Japan 

Theander, K., 

Jakobsson, P., 

Jörgensen, N., & 

Unosson, M. 

(2009). Effects of 

pulmonary 

rehabilitation on 

fatigue, functional 

status and health 

perceptions in 

patients with 

chronic obstructive 

pulmonary disease: 

A randomized 

controlled trial 

Sverige 

Studiens syfte var att 

testa effekten av 

lungrehabilitering 

(pulmonary 

rehabilitation) på 

utmattning, 

funktionell status och 

hälsouppfattning hos 

patienter med kronisk 

obstruktiv 

lungsjukdom. 

RCT (n=26) 

Bortfall: 4 

Män: 13 

Kvinnor: 13 

 

IG: 12 

Ålder: 66±2 

KG: 14 

Ålder: 64±2 

 

Måttlig och svår 

KOL. 

Multidisciplinärt 

rehabiliteringsprogram 

bestående av fysisk träning 

2 gånger/vecka under 12 

veckor. Även råd om 

näring och egenvård samt 

utbildning om sjukdomen 

och energibesparande 

strategier. 

Bedömningar utfördes vid 

start och efter 12 veckor.  

Rehabiliteringspr

ogrammet hade 

en omedelbar 

effekt på 

gångavstånd och 

utförandet i 

egenvalda dagliga 

aktiviteter. Men 

ingen signifikant 

skillnad kunde ses 

mellan grupperna 

vid 

uppföljningen. 

Medel 

(69%) 

Zakrisson, A., 

Hiyoshi, A., & 

Theander, K. 

(2016). A three‐
year follow‐up of a 

nurse‐led 

multidisciplinary 

pulmonary 

rehabilitation 

programme in 

primary health 

care: A quasi‐
experimental study 

Syftet med studien var 

att undersöka effekten 

av en 

sjuksköterskeledd 

multidiciplinärt 

lungrehabiliteringspro

gram (pulmonary 

rehabiliation program) 

genomfört i 

primärvården på 

funktionell kapacitet, 

livskvalité och 

exacerbationsfrekvens 

Longitudin

ell kvasi-

experiment

ell studie 

(n=103) 

Män: 57 

Kvinnor: 46 

 

IG: 49 

Ålder: 67,3±4,2 

Bortfall: 9 

 

KG: 54 

Ålder: 68,1±5,1 

Bortfall: 30 

Måttlig och svår 

KOL. 

Sköterskeledd 

lungrehabilitering med 

läkare, 

specialistsjuksköterska, 

fysioterapeut, 

arbetsterapeut och 

socionom. 

 

2 timmar/vecka under sex 

veckor. 

1 timme teori och 1 timme 

praktiskt/fysisk aktivitet. 

Ingen signifikant 

skillnad mellan 

grupperna efter 

uppföljningen 1 

år och 3 år senare. 

Men 

exacerbationsfrek

vensen minskade 

hos 

interventionsgrup

pen efter 1 år. 

Medel 

(75%) 
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Sverige under tre år hos 

patienter med kronisk 

obstruktiv 

lungsjukdom (KOL).   

Individuellt 

hemträningsprogram att 

utföra mellan träffarna. 
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