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Titel: Inspirationsmuskelträning för personer med idiopatisk lungfibros -

en experimentell fallstudie 

 
Författare: Birgit Mäkimaa, leg. fysioterapeut, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet  

 

Handledare: Maria Svedjebrant, MSc, specialistexamen i neurologi, leg. fysioterapeut, 

Fysioterapi Specialistvård, Gävle sjukhus 

 

SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Vid idiopatisk lungfibros (IPF) är dyspné det dominerande symtomet, vilket 

påverkar gångsträckan. Andra patientkategorier har ökat gångsträckan och minskat dyspnén 

efter inspirationsmuskelträning (IMT). Endast två studier angående IMT för personer med 

IPF har hittats och ingen av dessa studier har IMT som enda studieintervention. 
 

Syfte: Syftet var att undersöka om IMT ökar andningsmuskelstyrkan (MIP), om gångsträcka 

och dyspné förändras efter träningen samt om det finns ett samband mellan MIP och 

gångsträcka, MIP och dyspné samt gångsträcka och dyspné.  

 

Metod: Single-subject experimentell design användes. Sex personer med IPF deltog. IMT 

genomfördes under åtta veckor. Under baslinje, intervention och cirka sex veckor efter 

interventionsslutet mättes MIP med Micro RPM® och gångsträcka med sex-minuters 

gångtest. Dyspnén skattades med Borg CR-10-skala och University of California San Diego 

Shortness of Breath Questionnaire (UCSD SOBQ). 

 

Resultat: Resultatet varierade mellan studiedeltagarna. Fyra deltagare ökade MIP. Fem 

studiedeltagare hade en kliniskt relevant ökning av gångsträcka. Fyra deltagare hade en 

kliniskt relevant minskad dyspné vid skattning med Borg CR-10 i vila eller UCSD SOBQ. 

Korrelationen mellan MIP och gångsträcka var signifikant för två studiedeltagare med rs 0,88 

respektive 0,99.  

 

Konklusion: IMT kan öka MIP och ge kliniskt relevanta förbättringar av gångsträcka och 

dyspné. Alla studiedeltagare drar ej nytta av träningen. Fortsatta studier behövs för att 

undersöka vilka som har nytta av IMT och vilken träningsmängd som behövs för att uppnå 

förbättring.  

 

Nyckelord: idiopatisk lungfibros, inspirationsmuskelträning, dyspne, sex-minuters gångtest, 

single-subject experimentell design.
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Title: Inspiratory Muscle Training for People with Idiopathic Pulmonary 

Fibrosis – an Experimental Case Studie 

Author: Birgit Mäkimaa, Registered Physiotherapist, Faculty of Medicine, Linköping 

University  

Supervisor: Maria Svedjebrant, MSc, Specialist degree in neurology, registered 

physiotherapist. Specialised care in physiotherapy, Gävle Hospital, Sweden 

 

ABSTRACT 

Introduction: In idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), dyspnoea is the predominant symptom 

that affects walking distance. In other patient categories, walking distance has been increased 

and dyspnoea has been reduced after inspiratory muscle training (IMT). Only two studies on 

IMT for people with IPF have been found and none of these studies have IMT as the sole 

study intervention.  

Purpose: The purpose was to investigate whether IMT increases respiratory muscle strength 

(MIP), if walking distance and dyspnoea alter after practice, and if there is a relation between 

MIP and walking distance, MIP and dyspnoea and walking distance and dyspnoea.  

Method: Single-subject experimental design was used. Six people with IPF participated. 

IMT was carried out in eight weeks. During baseline, intervention and about six weeks after 

the intervention, MIP was measured with Micro RPM® and walking distance with a six-

minute walk test. Dyspnoea was estimated with Borg CR 10-scale and the University of 

California, San Diego Shortness of Breath Questionnaire (UCSD SOBQ). 

Results: The results varied among the study participants. For four participants, the MIP 

increased. Five study participants had a clinically relevant increase in walking distance. Four 

participants had a clinically relevant reduction in dyspnoea on measuring with Borg CR 10 at 

rest or UCSD SOBQ. The correlation between MIP and walking distance was significant for 

two study participants with rs 0.88 and 0.99, respectively.  

Conclusion: IMT can increase MIP and provide clinically relevant improvements in walking 

distance and dyspnoea. All study participants do not benefit from exercise. Further studies 

are needed to determine which ones have the advantage of IMT and the amount of exercise 

needed to achieve improvement.  

Keywords: idiopathic pulmonary fibrosis, inspiratory muscle training, dyspnoea, six-minute-

walk test, single-subject experimental design 
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1 Förkortningar 
 

BDI  Baseline Dyspnea Index 

cm H2O  cm vatten (tryck) 

CRQ  Chronic Respiratory Questionnaire 

DLco  Diffusionskapacitet för kolmonoxid 

FVC  Forcerad vitalkapacitet 

IIP  Idiopatisk interstitiell pneumoni 

ILD Interstitiella lungsjukdomar 

IMT  Inspirationsmuskelträning 

IPF   Idiopatisk lungfibros 

KOL  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 

LTOT  Långtidsbehandling med syrgas 

MIP  Maximalt inspiratoriskt tryck 

p  Probabilitetsvärde 

RPM   Respiratory Pressure Meter  

RV  Residualvolym 

rs  Spearmans korrelationskoefficient 

6MWT  Sex minuters gångtest 

12MWT  Tolvminuters gångtest 

TLC Total lungkapacitet 

UCSD SOBQ University of California San Diego Shortness of Breath 

Questionnaire 

VE Minutvolym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

9 

 

2 Bakgrund 
 

 Olika lungmedicinska sjukdomar 
 

Inom lungmedicin utreds och behandlas många olika sjukdomstillstånd. Till de 

vanligaste sjukdomarna hör astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som 

båda räknas till de obstruktiva sjukdomarna. Obstruktivitet innebär att det blir en 

förträngning av luftrören som förhindrar luftflödet i luftrören (1). Det finns även 

restriktiva lungsjukdomar, vilket innebär att den totala lungvolymen är mindre än 

beräknat. Till de restriktiva sjukdomarna hör bland annat olika former av interstitiella 

lungsjukdomar (ILD) som sarcoidos, idiopatisk interstitiell pneumoni (IIP) och 

alvelolit. Även kyfoscolios, lungcancer och olika neurologiska sjukdomar räknas 

som restriktiva eftersom de kan minska den totala lungvolymen (1, 2). Utöver de 

obstruktiva och restriktiva sjukdomarna finns exempelvis lungsjukdomar som 

lungemboli, pulmonell hypertension, pleurit, pneumothorax och olika 

luftvägsinfektioner (3). 
 

 Interstitiella lungsjukdomar (ILD)  
 

Totalt finns det ett hundratal beskrivna former av ILD. De karaktäriseras av en 

inflammation i lungvävnaden, interstitiet, och kan i vissa fall leda till en fibrotisering 

av lungvävnaden. Genom bland annat kliniska data, röntgen och lungbiopsier kan de 

olika formerna särskiljas (4). Flera av de interstitiella lungsjukdomarna är 

idiopatiska, vilket innebär att etiologin är okänd. Dessa benämns IIP (2) (Se bilaga 

1). 
 

2.2.1  Interstitiella idiopatiska pneumonier (IIP) 
 

IIP indelas i tre olika undergrupper; Huvudsakliga IIP, Ovanliga IIP och 

Oklassificerbara IIP. Huvudsakliga IIP delas upp i fibrotiserande IIP, rökassocierade 

IIP och akuta/subakuta IIP, vilka i sin tur är ytterligare uppdelade (2, 5). Den största 

delen av forskningen som är gjord på dessa sjukdomstillstånd är utförd på 

huvudgruppen IIP och ej specifikt på de olika undergrupperna. I denna studie 

hänvisas det därför ofta till studier på IIP, där idiopatisk lungfibros (IPF) är en 

undergrupp.  

 

2.2.2 Idiopatisk lungfibros (IPF) 

 

IPF som ingår i gruppen Huvudsakliga IIP är den vanligaste undergruppen men den 

exakta incidensen är okänd. Det finns inga epidemiologiska svenska studier utan de 

siffror som presenterats bygger på olika internationella studier. Incidensen ligger på 

7-16 per 100 000 invånare per år med en liten övervikt för män (2). Medelåldern för 

insjuknande är 66 år. Prevalensen ligger på 14–43 per 100 000 invånare. Att siffrorna 

varierar så mycket beror på att olika diagnostiska kriterier använts i olika studier (2). 

IPF är en progressiv sjukdom med dålig prognos. Den förväntade överlevnaden är 

2,5–3,5 år efter att patienten fått sin diagnos (2, 6). Överlevnaden är korrelerad till 

diffusionskapaciteten för kolmonoxid (DLCO) och den forcerade vitalkapaciteten 

(FVC) mätt som procent av förväntat värde (6). Andra faktorer som har negativ 

påverkan på överlevnaden är ålder på mer än 70 år, tobaksbruk, uttalad fibrosbild vid 
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diagnostillfället, pulmonell hypertension och att saturationen sjunker till mindre än 

88 % vid sex-minuters gångtest (6MWT) (2). Det första tecknet på sjukdomen är 

oftast dyspné och torrhosta (2). Vanligtvis sker en successiv försämring av 

sjukdomen men ibland uppstår akuta försämringsperioder som drastiskt försämrar 

lungfunktionen, ökar dyspnén och ofta leder till döden inom några månader (2, 4). 

 

2.2.3 Fysiologiska förändringar och symtom vid IIP 
 

IIP karaktäriseras av bland annat reducerad lungvolym, sänkt diffusionskapacitet, 

ökad lungstyvhet och ibland hypoxi (2, 7). Det dominerande symtomet vid IIP är 

dyspné, vilket gör att personer med IIP begränsas mycket i sin fysiska aktivitet. Den 

ökade lungstyvheten i kombination med sänkt tidalvolym gör att andningen blir 

snabb och ytlig (7, 8). Detta andningsmönster är mer uttalat ju svårare sjukdomen är 

(8). Dyspnén har visat sig vara den faktor som påverkar livskvalitén mest (8–10). 

Dyspné är även relaterat till depression hos personer med IPF (10).  

 

Det har rapporterats att personer med fibrotiserande IIP har sänkt maximalt 

inspiratoriskt tryck (MIP) (11). MIP är ett sätt att ange styrkan i 

inandningsmuskulaturen, då trycket som uppstår inne i thorax vid inandning 

avspeglar inandningsmuskelstyrkan (12). Studier har dock visat att 

inspirationsmuskelfatigue ej uppstår vid maximal träning hos personer med ILD (7, 

8). Meerhaeghe et al (7) har en teori om att det ytliga andningsmönstret inte kräver så 

mycket kraft från andningsmuskulaturen. Detta skulle vara orsaken till att utmattning 

av andningsmuskulaturen ej uppstår. Den begränsade ventilatoriska kapaciteten 

betraktas därför inte som huvudorsaken till den nedsatta arbetskapaciteten. Det 

försämrade gasutbytet och begränsningar i cirkulationen tros vara de faktorer som 

framför allt begränsar arbetskapaciteten (8, 13). 

 

2.2.4 Medicinsk behandling vid IIP 
 

Behandlingsmöjligheterna är begränsade vid IIP och vid IPF är det endast 

lungtransplantation som har bevisats kunna förlänga överlevnaden (2). 

Lungtransplantation är emellertid endast aktuell för ett fåtal patienter, på grund av att 

samsjuklighet och hög ålder gör att riskerna vid transplantation blir för stora (13). 

Återflöde av magsyra upp i matstrupen, så kallad reflux, kan resultera i 

mikroaspiration som i sin tur kan leda till eller förvärra inflammationen i lungan som 

sedan kan övergå till fibros. Behandling mot reflux har visat sig minska risken för 

akuta försämringsperioder, minska sänkningen av FVC och troligen även förbättra 

överlevnaden (2, 4). För patienter med lätt till medelsvår IPF har på senare år två 

läkemedel utvecklats, Pirfenidon och Nintedanib, vilka båda bromsar 

fibrosutvecklingen och därmed minskar förlusten av lungfunktionen (2, 14). Långtids 

syrgasbehandling (LTOT) ges till de som har en saturation under 88 % i vila, även 

om det ej är klarlagt om detta förbättrar överlevnaden på samma sätt som vid kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) (2). 

 

2.2.5 Rehabilitering 

Utöver medicinsk behandling förespråkas rehabiliteringsprogram för personer med 

IIP (2). Syftet med rehabiliteringen är att förbättra fysisk funktion, minska dyspné 

och öka livskvaliteten. En översiktsartikel av Kenn et al (13) visade att pulmonell 



   

11 

 

rehabilitering innehållande uthållighetsträning, styrketräning, undervisning i 

andningsteknik, energibesparande tekniker och copingstrategier kan förbättra 

gångsträcka, livskvalitet och dyspné. Uthållighets- och styrketräning betraktades som 

de viktigaste komponenterna i rehabiliteringen. Både patienter med IPF och andra 

interstitiella lungsjukdomar visade sig dra nytta av rehabiliteringen. Holland et al 

(15) har emellertid påvisat att personer med IPF inte får lika bra resultat om 

sjukdomen är av en svårare art, medan personer med andra interstitiella 

lungsjukdomar drar nytta av rehabiliteringen oavsett sjukdomens svårighetsgrad. 

2014 gjorde Dowman et al (16) en översikt angående pulmonell rehabilitering för 

personer med ILD vilken påvisade ökad gångsträcka, förbättrad maximal 

syreupptagningsförmåga, förbättrad livskvalitet och minskad dyspné efter 

rehabilitering. Även för undergruppen IPF sågs förbättringar. På grund av bristfälliga 

metodbeskrivningar och litet antal försökspersoner klassades evidensen som låg till 

måttlig. Studier där patienter med ILD enbart genomfört fysisk träning har också 

gjorts. Holland et al (17) gjorde en studie med 57 patienter med ILD, varav 34 hade 

IPF. Försökspersonerna genomförde ett träningsprogram med cykling, gång, 

uthållighetsträning för övre extremiteter och funktionell träning för nedre 

extremiteter under åtta veckor. En signifikant ökning av gångsträckan samt 

minskning av dyspné och fatigue påvisades. Efter sex månader kvarstod dock ingen 

skillnad mellan träningsgruppen och kontrollgruppen. 

Pulmonell rehabilitering där fysisk träning kombinerats med styrketräning för 

inandningsmuskulaturen, så kallad inspirationsmuskelträning (IMT), har genomförts 

i begränsad omfattning för personer med IIP. Även dessa interventioner har lett till 

förbättrad livskvalitet och minskad dyspné (18, 19). 
 

  Inspirationsmuskelträning (IMT) 
 

2.3.1 Principer för IMT 
 

IMT är en behandlingsmetod inom fysioterapin som ökat i popularitet under de 

senaste åren. Träningens syfte är primärt att öka styrkan och uthålligheten i 

andningsmuskulaturen och sekundärt att öka den fysiska aktivitetsgraden och 

livskvaliteten samt att minska dyspnén (20–22). IMT går till så att patienten först 

andas ut, helst till residualvolym, och sedan andas in genom ett motstånd. Både 

tryck- och flödesstyrda motstånd kan användas, men tryckstyrda motstånd 

rekommenderas oftast eftersom belastningen blir den samma hela tiden oavsett 

luftflöde och andningsfrekvens (23, 24).  

 

I flera IMT-studier har patienten tränat på ≥30 % av MIP (20, 23–25). Träning med 

lägre tryck har inte visat någon signifikant ökning av gångsträcka eller minskning av 

dyspné för personer med KOL (20, 26). En träningsmängd som använts i flera studier 

är totalt 30 minuter IMT per dag, 5–7 dagar per vecka i 6–10 veckor (20, 23, 25). 

Träningsbelastningen har antingen ökats med två cm H2O per vecka (19, 24) eller 

beräknats utifrån aktuellt MIP (22, 25).  

 

Ett motstånd som använts i olika studier är Threshold®IMT Inspiratory Muscle 

Trainer (20, 24) som är en tryckstyrd inandningsmuskeltränare (se figur 1). Den 

består av en cirka tolv cm lång genomskinlig plastcylinder som innehåller en 

fjäderbelastad ventil i ena änden och ett munstycke i andra änden. Vid inandning 
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genom Threshold®IMT blockerar ventilen luftflödet tills ett inandningstryck som 

övervinner motståndet från den fjäderbelastade ventilen uppstår. Motståndet 

påverkas inte av luftflödets hastighet eller av andningsfrekvensen. Motståndet kan 

ställas in från 9 till 41 cm vatten (H2O) och är graderat för varje 2 cm H2O. 

Motståndet ökas genom att fjädern spänns mer. På utandningen är ventilen öppen, 

varför inget motstånd ges då. Threshold®IMT mäter med en noggrannhet på ±2 cm 

H2O och har en reproducerbarhet på ±1 cm H2O (27). Detta motstånd är 

reliabilitetstestat för friska personer och personer med KOL (28). 

 

 
Figur 1. Threshold ®IMT Inspiratory Muscle Trainer 

 

2.3.2 Resultat av IMT för olika patientgrupper 
 

Under senare år har flera översiktsartiklar visat positiva resultat av IMT för olika 

patientgrupper (21, 29–31). En metaanalys av Gosselink et al (21) på 32 

randomiserade kontrollerade studier på IMT för personer med KOL visade på 

signifikanta förbättringar av MIP, andningsmusklernas uthållighet, dyspné skattad 

med bland annat Borg CR-10-skala, gångsträcka mätt med 6MWT och tolv minuters 

gångtest (12MWT) samt livskvalitet mätt med Chronic Respiratory Questionnaire 

(CRQ). Ingen effekt på maximal fysisk arbetskapacitet sågs, medan uthålligheten vid 

fysiskt arbete tenderade att öka. Både styrke- och uthållighetsträning av 

inandningsmuskulaturen förbättrade andningsmusklernas uthållighet, men det var 

enbart styrketräningen som gav signifikanta förbättringar av MIP och gångsträcka. 

De patienter som hade en uttalad svaghet i andningsmuskulaturen svarade bättre på 

träningen än de som hade en mer bibehållen andningsmuskelfunktion (21).  

 

Även vid hjärtsvikt har man kunnat visa att IMT ger förbättringar av MIP,  

gångsträcka mätt med 6MWT och livskvalitet (31). En metaanalys av IMT vid astma 

visade en signifikant ökning av MIP (30) och en sammanställning av IMT-studier 

inför thorax- och bukkirurgi visade att IMT ökar andningsmusklernas uthållighet, 

minskar postoperativa lungkomplikationer, ökar andningsmuskelstyrkan, ökar 

lungvolymen och förkortar vårdtiden (29).  

 

2.3.3 Resultat av IMT för personer med IIP 
 

IMT för personer med IIP är väldigt lite studerat. Jastrzebski et al (18, 19) har 

publicerat två studier. I den första studien deltog 31 patienter, varav 13 med IPF. 

Rehabiliteringen bestod av daglig IMT med totalt 30 andetag och cykling under 15 

minuter på 60 % av maximal belastning, samt rörlighetsträning för thorax, 

hållningsträning och isometrisk träning 30 minuter två gånger per vecka. Träningen 

           Foto: B. Mäkimaa 
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pågick i upp till tolv veckor. Mätningarna är dock gjorda efter totalt sex veckors 

rehabilitering. Livskvaliteten ökade jämfört med värdet vid rehabiliteringsstarten och 

dyspnén mätt med Borg CR-10 skala minskade (18). I den senare studien bestod 

studiegruppen av 16 personer med IPF och kontrollgruppen av 14 personer med IPF. 

Rehabiliteringsprogrammet pågick i tolv veckor. Båda grupperna genomförde 

rörlighetsövningar för thorax, hållningsträning och isometrisk träning 2x15 minuter 

per dag. Studiegruppen genomförde även IMT 6x5 andetag på 30 % av MIP. Båda 

grupperna förbättrade sin gångsträcka mätt med 6MWT och livskvalitet, men 

gruppen som genomförde IMT förbättrade sina resultat i ännu större utsträckning. I 

IMT-gruppen kunde man se en signifikant minskning av dyspnén skattad med 

Baseline Dyspnea Index (BDI) och Borg CR-10-skala både före och efter 6MWT 

samt en signifikant ökning av MIP (19). 

 

 Problemformulering 
 

Eftersom behandlingsmöjligheterna är begränsade framför allt vid IPF är varje insats  

som kan göras för dessa personer av värde. I arbetet som fysioterapeut är det oftast 

träning av andningsteknik, styrka, rörlighet och kondition samt information om 

energibesparing och hantering av dyspné under aktivitet som kan erbjudas dessa 

personer. De svårast sjuka personerna kan emellertid ha svårt att träna styrka och 

kondition på grund av dyspné. Då IMT i kombination med fysisk träning visat 

positiva resultat för personer med IPF (18, 19) och IMT som ensam åtgärd lett till 

bland annat minskad dyspné, ökad gångsträcka och förbättrad livskvalitet för andra 

diagnosgrupper (21, 31) är det av intresse att studera om enbart IMT kan ge positiva 

resultat vid IPF. Endast två studier angående IMT för personer med IPF har hittats 

och ingen av dessa studier har IMT som enda studieintervention (18, 19). Eftersom 

dyspné med åtföljande begränsningar i fysisk funktionsförmåga är det dominerande 

symtomet vid IPF vore mycket vunnet om IMT kan minska dyspnén i samband med 

vardagliga aktiviteter.  

3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien var att undersöka om IMT ökar styrkan i inandningsmuskulaturen 

och om dyspnén och den fysiska funktionsförmågan, mätt som gångsträcka, hos 

personer med IPF förändras efter träningen, samt att undersöka sambandet mellan 

dessa variabler. 

 

Frågeställningar; 

Hos personer med IPF; 

1) Ökar MIP, mätt med Micro RPM®Respiratory Pressure Meter, efter IMT? 

2) Minskar dyspnén, skattad med Borg symtomskala CR-10 och University of 

California San Diego Shortness of Breath Questionnaire (UCSD SOBQ), 

efter IMT? 

3) Ökar gångsträckan, mätt med sex-minuters gångtest (6MWT), efter IMT? 

4) Finns det ett samband mellan MIP och gångsträcka, MIP och dyspné samt 

gångsträcka och dyspné? 
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4 Metod 
 

 Design 
 

Studien genomfördes som single-subject experimentell design (SSED) med AB- 

design. Designen valdes på grund av att patientunderlaget är heterogent och inte är så 

stort att en randomiserad studie kunde göras. Valet av AB-design istället för ABA-

design gjordes av etiska skäl. Om studiedeltagarna skulle uppnå ökad styrka i 

inandningsmuskulaturen under B-fasen, vore det troligt att denna styrka skulle 

minska under följande A-fas, eftersom det är välkänt att skelettmuskelstyrkan avtar 

om muskeln ej tränas. Detta skulle då kunna leda till att en eventuell förbättring av 

dyspné och gångsträcka under B-fasen skulle återgå till ursprungsläget, vilket inte 

skulle vara önskvärt hos denna grupp.  

 

En uppföljande mätning gjordes cirka sex till åtta veckor efter avslutad B-fas, för att 

se om värdena förändrats då studiedeltagarna själva valt i vilken utsträckning de 

tränat IMT. 

                               

 Urval 
 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval som utgjordes av personer med diagnosen IPF 

som är knutna till Lungmottagningen, Gävle sjukhus och bor i Gästrikland. 
 

4.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Studiedeltagarna skulle ha diagnosen IPF och vid starten av studien vara i ett stabilt 

skede av sin sjukdom, det vill säga inte ha någon pågående infektion eller befinna sig 

i en försämringsperiod. 

 

Personer som inte förstod svenska, hade nedsatt kognitiv förmåga eller någon 

sjukdom som gjorde att de ej kunde förstå instruktioner eller klara av att genomföra 

träning och tester exkluderades. Insatt långtidsbehandling med syrgas under 

pågående studie, samt försämringsperiod eller infektion som krävt medicinering i 

form av kortison och/eller antibiotika var också exkluderande. 

 

 Genomförande  
 

4.3.1 Rekrytering av studiedeltagare 
 

Personer som uppfyllde urvalskriterierna identifierades utifrån IT-systemet ”Elvis”  

som används för besöks- och diagnosregistrering i Region Gävleborg. Totalt 

identifierades tolv personer med IPF som bodde i Gästrikland och var knutna till 

Lungmottagningen, Gävle sjukhus. Tre av dessa personer exkluderades efter en 

journalgenomgång. En på grund av att han skulle sättas in på syrgasbehandling i 

hemmet under den förväntade studietiden, en exkluderades på grund av höftsmärta 

som hindrade genomförande av 6MWT och en på grund av pågående 

försämringsperiod av sin IPF. 

 

Kvarvarande nio personer erbjöds att delta i studien. De kontaktades först via telefon 

och därefter skickades en skriftlig presentation av studien (se bilaga 2). Sex personer 
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tackade ja till att delta och lämnade skriftligt samtycke till detta. Av de som tackade 

nej gjorde en det på grund av svårigheter att ta sig till sjukhuset, en på grund av att 

han tränar i bassäng tre gånger per vecka och tyckte att det räckte med den träningen 

och en preciserade inte orsaken.  

  

4.3.2 Datainsamling 
 

Datainsamlingen påbörjades i mars 2016 och avslutades i augusti 2016. Den  

genomfördes på Fysioterapi Specialistvård, Gävle sjukhus. Två erfarna 

fysioterapeuter inom lungmedicin genomförde datainsamlingen.  

 

Bakgrundsvariablerna ålder, kön, forcerad ventilatorisk kapacitet (FVC) i procent av 

förväntat värde, total lungkapacitet (TLC) i procent av förväntat värde, 

diffusionskapacitet för kolmonoxid (DLCO) i procent av förväntat värde, tid sedan 

diagnos, saturation i vila och eventuell behandling med bromsmedicin och LTOT 

registrerades. 

 

4.3.3 A-fas 
 

A-fasen, baslinjen, var tre veckor och en gång per vecka utfördes mätning av MIP 

och 6MWT. Dyspnén skattades med Borgs symtomskala CR-10 i samband med 

6MWT. I samband med mätningarna fick studiedeltagarna träna på tekniken vid IMT 

samt lära sig hur de skulle justera trycket på inandningsmotståndet Threshold®IMT. 

Studiedeltagarna självskattade dagligen dyspnén med UCSD SOBQ (se bilaga 3). 

 

4.3.4 B-fas 
 

B-fasen, interventionen, var åtta veckor. Under interventionen tränade 

studiedeltagarna inandningsmuskulaturen med Threshold®IMT Inspiratory Muscle 

trainer (Dolema).  

 

Studiedeltagarna tränade i hemmet med Threshold® IMT 15 minuter åt gången, 2 

gånger per dag, 6 dagar per vecka. Träningsbelastningen lades vid starten på det 

maximala motstånd som studiedeltagaren klarade att övervinna under tre minuters 

andningsträning utan något uppehåll. Studiedeltagarna bar en näsklämma under 

träningen så att inandningen ej kunde ske genom näsan. Studiedeltagarna 

instruerades att varje vecka själv skruva upp motståndet på inandningen, om 

andningsfunktionen tillät det. Målet var att ökningen av motståndet skulle vara två 

cm H2O per vecka. Dyspnén självskattades dagligen med UCSD SOBQ. Under 

interventionen noterade studiedeltagarna dagligen i en träningsdagbok hur mycket de 

tränat och om det hade hänt något särskilt som kunde påverka deras dyspné och 

fysiska funktion. Försöksledaren ringde studiedeltagarna en gång per vecka för att 

följa upp hur träningen fortlöpte och för att i samråd med studiedeltagarna bestämma 

om träningsbelastningen skulle ökas och i så fall med hur många cm H2O. Efter fyra 

veckor av interventionen kallades studiedeltagarna in för mätning av MIP och 

6MWT. Dyspnén skattades med Borgs symtomskala CR-10 i samband med 6MWT.  

Vid avslutningen av interventionen genomfördes åter mätning av MIP och 6MWT. 

Liksom tidigare skattades dyspnén med Borgs symtomskala CR-10 i samband med 

6MWT (se bilaga 3). 
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4.3.5 Uppföljning 
 

Cirka sex till åtta veckor efter avslutad intervention gjordes en uppföljande mätning 

av MIP och 6MWT. Dyspnén skattades enligt Borgs CR-10 skala i samband med 

6MWT. En skattning av dyspnén gjordes med UCSD SOBQ, men denna gång 

skattades dyspnén utifrån ett genomsnitt av den senaste veckan (se bilaga 3). 

 

Under perioden från avslutad intervention till uppföljning valde studiedeltagarna 

själva i viken omfattning de tränade med Threshold®IMT.   

  

 Datainsamlingsmetoder 
 

4.4.1 Mätning av maximalt inspiratoriskt tryck 
 

För mätning av individens maximala inspiratoriska tryck användes Micro RPM® 

(Respiratory Pressure Meter). Det är ett handhållet mätinstrument som mäter MIP. 

Trycket, som visas i cm H2O, är det maximala genomsnittliga inspiratoriska trycket 

som uppmätts under en sekund av testet. Mätningen sker med en noggrannhet på ± 3 

%. Mätningarna under studien utfördes enligt rekommendationerna från tillverkaren 

av Micro RPM® (32). Först gjordes en utandning till residualvolym och därefter 

utfördes en maximal forcerad inandning i MicroRPM®. Inandningen pågick i minst 

två sekunder. Tre mätningar genomfördes, varav det bästa värdet noterades (32).  

 

4.4.2 Mätning av gångsträcka 
 

Individens gångsträcka mättes genom utförande av 6MWT. Gångtestet är ett vanligt  

förekommande test för att mäta submaximal funktionell kapacitet hos personer med 

hjärt- och lungsjukdomar. Det har bedömts vara reliabelt och valid för personer med 

IPF (33–35). 6MWT har hög korrelation med maximal syreupptagningsförmåga (33) 

och dyspné skattad med UCSD SOBQ (35). Gångtestet har också visat sig vara en 

god prognostisk faktor avseende mortalitet vid IPF (35, 36). Beräkningar finns 

avseende minsta kliniskt betydelsefulla skillnad för personer med IPF. 

Beräkningarna är gjorda på personer med IPF som har en gångsträcka på minst 150 

meter. Du Bois et al (34) har beräknat minsta kliniskt betydelsefulla skillnad till 24–

45 meter medan Nathan et al (35) har beräknat den till 21,7–7 meter. Enligt Swigris 

et al (33) varierar den minsta kliniskt betydelsefulla skillnaden mellan 10,8–58,5 

meter beroende på beräkningssätt. 

 

Testet är standardiserat och utfördes enligt riktlinjerna från American Thoracic 

Society/European Respiratory Society (37). Det genomfördes på plant underlag och 

studiedeltagaren gick fram och tillbaka längs en 30 meter lång sträcka. 

Studiedeltagaren instruerades att gå så långt som möjligt under sex minuter. 

Studiedeltagaren bestämde själv takten. Om det behövdes fick studiedeltagaren 

stanna och vila, men instruerades att fortsätta gå så fort orken tillät. Klockan gick 

oavsett om studiedeltagaren gick eller vilade. Information om hur lång tid som gått 

av testet gavs en gång i minuten. Direkt före och efter testet skattade studiedeltagaren 

dyspné och bentrötthet med Borgs symtomskala CR-10 (se bilaga 4). Gångsträckan 

mättes i meter. En pulsoximeter (Nonin 1500) mätte saturationen och pulsen 

kontinuerligt under testet. Saturationen och pulsen noterades i vila precis innan testet 

och varje minut under testet, samt direkt efter avslutat test. För att kunna avläsa 
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pulsoximetern gick försöksledaren tillsammans med studiedeltagaren men höll sig 

hela tiden något steg bakom studiedeltagaren så att studiedeltagaren var den som 

styrde gånghastigheten (37).  

 

4.4.3 Mätning av dyspné 
 

Dyspnén skattades med två olika skalor; UCSD SOBQ som användes dagligen och 

Borgs symtomskala CR-10 som användes i samband med 6MWT. UCSD SOBQ är 

en självskattad dyspnéskala. Dyspnén skattas från 0 till 5, där 0 är ingen dyspné och 

5 är maximal dyspné eller så kraftig dyspné att aktiviteten ej går att genomföra. Dels 

skattas dyspnén vid 21 vardagliga aktiviteter och dels skattas hur mycket livet 

begränsas av dyspnén, rädslan för dyspnén samt rädslan för att skada sig om man tar 

i för hårt. Den totala poängsumman sträcker sig från 0–120, där högre poäng 

indikerar svårare dyspné. Dyspnéskalan är valid och reliabel för personer med 

måttlig till svår kronisk lungsjukdom, inkluderande personer med IPF (38, 39). 

Minsta kliniskt betydelsefulla förändring är beräknad till fem skalsteg för UCSD 

SOBQ (40). Skalan är ursprungligen gjord för en genomsnittlig skattning för en 

vecka men i denna studie får deltagarna skatta dyspnén för varje dag. Skalan har 

inför denna studie översatts från engelska till svenska. Översättningen är kontrollerad 

av en person med goda kunskaper i engelska språket men översättningen är ej 

validerad eller reliabilitetstestad.  

 

Borgs symtomskala CR-10 är en självskattad skala som kan användas för olika 

symtom, bland annat dyspné. Den har visat sig ha en god korrelation med 

minutventilationen (Vᴇ) (41). Skalan är graderad från 0 till 11 där 0 är ingen dyspné 

och 10 är extremt stark dyspné. Därutöver finns en punkt för absolut maximum av 

dyspné. För Borgs symtomskala CR-10 är minsta kliniskt betydelsefulla 

förändringen beräknad till ett skalsteg (40). 
 

 Statistisk metod 

Statistikprogrammet SPSS har använts för de statistiska beräkningarna. För 

signifikansberäkning av dyspnéskattning med UCSD SOBQ mellan baslinje och 

intervention gjordes en ANCOVA (analys av kovariansen). Beräkningen visade om 

regressionslinjernas lutningar under baslinjen och interventionen skiljde sig 

signifikant åt. 

Sambandet mellan MIP, gångsträcka och dyspné beräknades med Spearmans 

rangkorrelationskoefficient (rs). Detta sätt att beräkna sambandet har valts eftersom 

dyspnéskalorna är ordinalskalor och för att det finns en avvikande punkt avseende 

MIP som får mindre utslag på resultatet då Spermans korrelationskoefficient 

används.  

På grund av att materialet är litet har ingen diskussion förts angående hur stark 

korrelationen är, bortsett från de tillfällen då korrelationen varit signifikant.  

Vid korrelationsberäkningar där dyspnéskattning med UCSD SOBQ varit en variabel 

har medelvärdet av dyspnéskattningen under den vecka som övriga variabler mätts 

använts. 

Resultatet har betraktats som statistiskt signifikant om p-värdet varit <0,05. 
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Resultatet av mätningarna av MIP, gångsträcka och dyspné, presenteras i grafer där 

varje studiedeltagare redovisas för sig. Dataprogrammet Excel har använts  

för att utforma graferna.  

Vid beräkning av förändring av olika variabler från baslinjen har ett medelvärde av 

de tre baslinjemätningarna använts. Medelvärde har använts även för dyspnéskalorna 

trots att de är ordinalskalor eftersom beräkningar finns för hur många skalstegs 

förändring som krävs för att skillnaden ska vara kliniskt relevant (40). I denna studie 

har en klinisk relevant förändring av dyspné vid skattning med UCSD SOBQ 

bedömts som ≥ 5 skalsteg och vid skattning med Borg CR-10-skala som ≥ 1 skalsteg 

(40). En kliniskt relevant förändring av gångsträcka har bedömts som ≥24 meter 

(34). 

5 Etiska aspekter 
 

Allt deltagande var frivilligt efter informerat samtycke. Personerna kontaktades först 

per telefon där de fick muntlig information om studiens innehåll och vad deltagande i 

studien innebar. Därefter gavs samma information skriftlig. De informerades om sin 

rätt att utan förklaring avbryta studien och att detta inte på något sätt skulle komma 

att påverka deras framtida vård. Deltagarnas anonymitet garanterades under studien.  

 

AB-design valdes istället för ABA-design för att eventuellt uppnådda förbättringar ej 

skulle avta under en avslutande A-fas, vilket skulle ha missgynnat studiedeltagarna.  

Studiens design var granskad och godkänd av medicinskt rådgivande överläkare på 

Lungenheten, Gävle sjukhus samt vårdenhetscheferna på Lungenheten, Gävle 

sjukhus och Fysioterapi Specialistvård, Gävle sjukhus. 

 

Inspirationsmuskelträning med Threshold®IMT har i tidigare studier bedömts vara 

en patientsäker behandlingsmetod (24). 6MWT är bedömt att vara ett säkert test och 

det är mycket ovanligt med komplikationer i samband med testet (37). 

 

Uppföljande MIP-mätning och 6MWT sex till åtta veckor efter avslutad intervention 

gjordes ej på en av studiedeltagarna på grund av att han hade försämrats mycket i sin 

syresättning och funktion. MIP-mätning och framför allt 6MWT var därför en 

onödigt stor belastning för honom.   

6 Resultat 
 

 Studiepopulation 
 

Studiepopulationen bestod av fem män och en kvinna. Åldersspannet var 72 till 81 

år. Tid från diagnos varierade från en månad till sex år. Fyra av dem tog medicin som 

ska bromsa sjukdomsförloppet. En av personerna hade syrgasbehandling i hemmet. 

FVC % låg inom intervallet 36 % till 64 % av förväntat värde, TLC från 45 % till 63 

% av förväntat värde och DLco för kolmonoxid från 29 % till 49% av förväntat värde. 

Alla hade en vilosaturation över 90 %. Lungfunktionsmätningarna var gjorda tidigast 

nio månader innan studiestarten bortsett från två mätningar på studiedeltagare fyra 

(se tabell 1). 
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Tabell 1. Basfakta för studiedeltagarna  

 Kön Ålder 

 (år) 

FVC % 

av 

förväntat 

TLC % 

av 

förväntat 

DLCO % 

av 

förväntat 

Tid sedan 

diagnos 

Vilo- 

saturation 

% 

LTOT Broms-

medicin 

Deltagare 1 M 81 59 48 40 8 mån 93 Nej Ja 

Deltagare 2 M 72 64 63 49 6 mån 96 Nej Nej 

Deltagare 3 M 72 58 57 38 4 år 93 Nej Ja 

Deltagare 4 M 74 46 55* 29* 6 år 93(2l O2) Ja Nej 

Deltagare 5 K 79 49 45 Ej klarat 

mätning 

5 mån 92 Nej Ja 

Deltagare 6 M 75 36 47 46 1 mån 93 Nej Ja 

* Mätningen gjord i december 2014. 

FVC=forcerad vitalkapacitet TLC=total lungkapacitet DLCO=diffusionskapacitet  för kolmonoxid  LTOT=långtidsbehandling 

med syrgas 

 

 Bortfall 
 

Studiedeltagare ett och fyra avslutade träningen med Threshold®IMT efter fyra 

veckor då de upplevde träningen för ansträngande. Trots att dessa två studiedeltagare 

avslutade interventionen i förtid finns deras resultat med i dataanalysen. Dels kan 

deras avhopp ge ledtrådar avseende vilka personer som denna träning inte passar och 

dels kan de fyra veckor som de deltog vara tillräckligt lång tid för att få en effekt av 

träningen. En tidigare studie utförd på personer som tränat IMT inför operation 

visade en ökning av MIP efter två veckors träning (29). Studiedeltagare ett valde att 

fortsätta skatta dyspnén med UCSD SOBQ under de åtta veckor som var planerade 

även om han inte genomförde andningsträningen. Han genomförde också mätning av 

MIP och 6MWT inklusive skattning med Borg CR-10-skala åtta veckor efter 

interventionsstarten och efter ytterligare cirka åtta veckor. Studiedeltagare fyra 

avslutade dyspnéskattningen med UCSD SOBQ i samband med att han avslutade 

andningsmuskelträningen efter fyra veckor. Han genomförde mätning av MIP och 

6MWT inkluderande skattning av dyspné med Borg CR-10-skala åtta veckor efter 

interventionsstart. Några uppföljande mätningar efter ytterligare sex till åtta veckor 

gjordes däremot inte då studiedeltagare fyra successivt försämrats avseende dyspné, 

gångförmåga och syresättning och det därför kändes oetiskt att utsätta deltagaren för 

ytterligare mätningar.   

 

 Inspirationsmotstånd under interventionen.  
 

Målet var att studiedeltagarna skulle öka motståndet på Threshold IMT® två cm 

H2O varje vecka. Studiedeltagare ett och fyra klarade inte av att öka motståndet alls 

utan låg kvar på nio cm H2O under de fyra veckor som de deltog i interventionen.  

Studiedeltagare fem klarade inte av det minsta motståndet, nio cm H2O, vid 

interventionsstarten utan fick använda Power Flex® som är ett flödesberoende 

inandningsmotstånd de första två veckorna innan hon kunde gå över till Threshold 

IMT®. Power Flex har sex hål med olika storlek och studiedeltagare fem andades in 

genom hål sex som är minsta hålet (ca 1,5 mm i diameter) och som därmed ger mest 

motstånd. Vilket tryck i cm H2O detta motsvarade är okänt då flödet inte kunde 

fastställas. Efter övergången till Threshold IMT® kunde motståndet ökas successivt. 

Studiedeltagare fem ökade de sista dagarna av interventionen på eget initiativ 

motståndet åtta cm H2O utöver det planerade. Övriga tre studiedeltagare ökade 

motståndet i stort sett med två cm i veckan (se figur 2). 

 

Studiedeltagare två, tre, fem och sex fortsatte att träna IMT efter avslutad 

intervention, dock i mindre omfattning. Studiedeltagare två och tre fortsatte att träna 
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10–15 minuter nästan dagligen. Studiedeltagare två fortsatte träna med 41 cm H2O 

medan deltagare tre successivt ökat motståndet till 39 cm H2O. Deltagare fem avsåg 

att träna på 29 cm H2O 2x10 minuter per dag, men uppgav att hon glömde bort det 

ibland. Deltagare sex tränade 15 minuter per dag och hade ökat motståndet till 41 cm 

H2O.  

 

 
Figur 2. Inandningsmotstånd på Threshold®IMT, mätt i cm H2O, som studiedeltagarna 

hade under B-fasens åtta veckor (interventionen). *Observera att studiedeltagare 5 under de 

två första veckorna tränade med inandningsmotståndet Power Flex, inställning; hål sex, 

vilket på denna bild är markerat som 6 cm H2O. 

 

 MIP mätt med Micro RPM®  
 

Studiedeltagare ett minskade MIP med 1 cm H2O (2 %) under de fyra veckor han 

tränade inspirationsmuskelstyrkan. Däremot ökade han MIP efter att han avslutat 

interventionen. Vid uppföljningen cirka tolv veckor efter att han avslutat träningen 

hade han ökat MIP med 14 cm H2O (22 %). Studiedeltagare två ökade MIP med 37 

cm H2O (34 %) under interventionen och hade en ökning på 56 cm H20 (52 %) vid 

uppföljningen. Studiedeltagare tre ökade MIP med 38 cm H2O (58 %) under 

interventionen och vid uppföljningen var ökningen 41 cm H2O (63%).  

Studiedeltagare fyra minskade MIP med 11 cm H2O (18 %) under de fyra veckor han 

tränade inandningsmuskulaturen. Fyra veckor efter att han avslutat IMT ökade han 

MIP med 9 cm H2O (15%) jämfört med medelvärdet av baslinjemätningarna. 

Studiedeltagare fem ökade MIP med 27 cm H2O (87%) under interventionen men vid 

uppföljningen hade ökningen minskat till 4 cm H2O (13%). Studiedeltagare sex 

ökade MIP med 4 cm H2O (3 %) under interventionen och hade en ökning på 7 cm 

H2O (6 %) vid uppföljningen (se figur 3). 
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Figur 3. MIP mätt i cm H2O under baslinje, intervention och uppföljning för de sex 

studiedeltagarna. *Observera att deltagare ett och fyra endast tränat med Threshold®IMT 

under 4 veckor och att mätningen för intervention v.8 för dessa två studiedeltagare är gjord 

fyra veckor efter avslutad IMT och den avslutande mätningen för studiedeltagare ett är gjord 

12 veckor efter avslutad IMT.  

 

 Dyspné skattad med Borg CR-10-skala 
 

Studiedeltagare ett, tre och sex minskade dyspnén i vila skattad med Borg CR-10-

skala vid jämförelse mellan medelvärdet av baslinjemätningarna och värdet vid 

interventionens slut men minskningen för deltagare sex var marginellt (0,23 

skalsteg). Studiedeltagare fyra ökade sin dyspné medan studiedeltagare två och fem 

skattade dyspnén till noll vid alla mättillfällena (se figur 4).  Studiedeltagare ett, fyra 

och fem minskade dyspnén efter 6MWT vid jämförelse mellan medelvärdet av 

baslinjemätningarna och mätningen vid interventionsslut medan studiedeltagare två, 

tre och sex ökade dyspnén under interventionen.  Deltagare fyra och fem hade en 

marginell minskning av dyspnén (0,33 respektive 0,83 skalsteg) (se figur 4).  

 

 
Figur 4. Dyspné skattad med Borg CR 10 skala i samband med 6MWT i vila och och efter 

6MWT för de sex studiedeltagarna. *Observera att deltagare ett och fyra endast tränat med 

Threshold®IMT under 4 veckor och att mätningen vid intervention v.8 för dessa två 

studiedeltagare är gjord fyra veckor efter avslutad IMT och den avslutande mätningen för 

studiedeltagare ett är gjord 12 veckor efter avslutad IMT 
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 Dyspné skattad med UCSD SOBQ 
 

Vid beräkning av skillnaden mellan regressionslinjens lutning under baslinjen och 

interventionen har studiedeltagare ett en signifikant (p <0,01) skillnad med ökad 

dyspné under interventionen. Studiedeltagare tre, fem och sex har en signifikant 

skillnad där dyspnéskattningen är lägre under interventionen (p <0,01, p <0,001 

respektive p <0,001). För deltagare två och fyra finns ingen signifikans mellan 

baslinje och intervention (se figur 5–10). 

 

Studiedeltagare ett slutade med IMT efter fyra veckor men skattade dyspnén med 

UCSD SOBQ även efter att han avslutat träningen. Dyspnéskattningen var lägre efter 

avslutad intervention. Signifikansen mellan dyspnéskattning under intervention och 

efter avslutad intervention var p <0,001 (se figur 5). 

 

Vid den uppföljande mätningen av UCSD SOBQ som gjordes cirka sex till åtta 

veckor efter avslutad intervention har studiedeltagare tre en försämring av dyspnén. 

De övriga studiedeltagarna skattade dyspnen ungefär lika som vid interventionsslutet 

(se figur 5–10).  

 

Vid jämförelse mellan medelvärdet av dyspnéskattningen med UCSD SOBQ under 

baslinjen och medelvärdet under den sista veckan av interventionen ökar 

studiedeltagare ett dyspnén med 15,3 skalsteg under interventionen, studiedeltagare 

fyra ökar med 4,7, studiedeltagare fem med 6,4 och studiedeltagare sex med 2,5. 

Studiedeltagare två minskar dyspnén med 1,7 skalsteg och studiedeltagare tre med 

9,7 skalsteg. 
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Figur 7. Skattning 
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 Gångsträcka mätt med 6MWT 
 

Fem av sex personer ökade sin gångsträcka vid jämförelse mellan medelvärdet av 

baslinjemätningarna och värdet vid interventionens slut. Studiedeltagare ett som 

deltog i fyra veckors intervention ökade gångsträckan med 13 m (5 %). 

Studiedeltagare två ökade gångsträckan med 67 m (13 %), studiedeltagare tre med 51 

m (13 %), studiedeltagare fem med 57 m (21 %) och studiedeltagare sex med 47 m 

(9 %). Studiedeltagare fyra minskade sin gångsträcka med 28 m (11 %) efter fyra 

veckors intervention. Vid den uppföljande mätningen hade studiedeltagare ett och tre 

en fortsatt ökning av gångsträckan, medan övriga studiedeltagare minskade 

gångsträckan från interventionsslutet till uppföljningen. Jämfört med medelvärdet av 

baslinjemätningarna hade studiedeltagare ett, två och tre en ökad gångsträcka vid 

uppföljningen (se figur 11).  
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Figur 11. Gångsträcka i meter under 6MWT under baslinje, intervention och vid uppföljning 

för de sex studiedeltagarna. *Observera att deltagare ett och fyra endast tränat med 

Threshold®IMT under 4 veckor och att mätningen vid intervention v.8 för dessa två 

studiedeltagare är gjord fyra veckor efter avslutad IMT och den avslutande mätningen för 

studiedeltagare ett är gjord 12 veckor efter avslutad IMT.  

 

 Samband mellan MIP och gångsträcka 
 

För fyra studiedeltagare finns ett positivt samband mellan MIP och gångsträcka. För 

dessa deltagare varierar korrelationen från 0,52 till 0,99. För studiedeltagare tre är 

korrelationen signifikant på 0,01-nivå och för studiedeltagare två är den signifikant 

på 0,05-nivå. Två studiedeltagare har ett negativt samband. För dem är korrelationen 

-0,32 respektive 0,07 (se figur 12). 

 

 
Figur 12. Korrelation mellan MIP och gångsträcka under 6MWT för varje studiedeltagare. 

Mätningarna gjorda under baslinje, intervention och uppföljning. *signifikant på 0,05-nivå, 

**signifikant på 0,01-nivå.  
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 Samband mellan MIP och dyspné 
 

Sambandet mellan MIP och dyspné i vila skattad med Borg CR-10-skala varierar 

mycket mellan studiedeltagarna. Två deltagare har en nollkorrelation då de skattar 

dyspnén till noll vid alla mättillfällena. Två deltagare har ett positivt samband och två 

deltagare ett negativt samband (se figur 13).  

 

 
Figur 13. Korrelation mellan MIP och dyspné i vila skattad med Borg CR-10 skala för varje 

studiedeltagare. Mätningarna gjorda under baslinje, intervention och uppföljning. 

 

 

Fyra av studiedeltagarna har ett positivt samband mellan MIP och dyspné efter 6MWT 

skattad med Borg CR-10-skala och skattar högre dyspné efter 6MWT ju högre MIP de 

har. För de med positiv korrelation varierar den från 0,19 till 0,74. En av 

studiedeltagarna har en negativ korrelation på -0,35 och skattar lägre dyspné ju högre 

MIP hon har. För studiedeltagare ett är korrelationen 0 (se figur 14). 
 

 
Figur 14. Korrelation mellan MIP och dyspné efter 6MWT mätt med Borg CR-10-skala för 

varje studiedeltagare. Mätningarna gjorda under baslinje, intervention och uppföljning. 

 

0

2

4

6

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

D
ys

p
n

és
ka

tt
n

in
g 

(B
o

rg
 C

R
-1

0
-s

ka
la

)

MIP (cm H2O)

Studiedeltagare 1 Studiedeltagare 2 Studiedeltagare 3
Studiedeltagare 4 Studiedeltagare 5 Studiedeltagare 6
Linjär (Studiedeltagare 1) Linjär (Studiedeltagare 2) Linjär (Studiedeltagare 3)
Linjär (Studiedeltagare 4) Linjär (Studiedeltagare 5) Linjär (Studiedeltagare 6)

rs=0,58

rs=0 rs=0

rs=-0,21
rs=0,41

rs=-0,45

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

D
ys

p
n

és
ka

tt
n

in
g 

(B
o

rg
 C

R
-1

0
-s

ka
la

)

MIP (cm H2O)

Studiedeltagare 1 Studiedeltagare 2 Studiedeltagare 3

Studiedeltagare 4 Studiedeltagare 5 Studiedeltagare 6

Linjär (Studiedeltagare 1) Linjär (Studiedeltagare 2) Linjär (Studiedeltagare 3)

Linjär (Studiedeltagare 4) Linjär (Studiedeltagare 5) Linjär (Studiedeltagare 6)

rs=0.00
rs=0,44

rs=0,74
rs=0,19

rs=-0,35

rs=0,22 



   

27 

 

Fyra av studiedeltagarna har ett negativt samband mellan MIP och dyspnéskattning 

med UCSD SOBQ. Ju högre MIP de har ju lägre skattar de sin dyspné. Korrelationen 

för dessa varierar från -0.26 till -0.89. Två av studiedeltagarna har ett positivt 

samband och skattar högre dyspné ju högre MIP de har. För dessa två är 

korrelationen 0.64 respektive 0.77 (se figur 15). 

 

 
Figur 15. Korrelation mellan MIP och dyspné mätt med UCSD SOBQ för varje 

studiedeltagare. Mätningarna gjorda under baslinje, intervention och uppföljning. 

 

 Samband mellan dyspné och gångsträcka  
 

Sambandet mellan dyspné skattad i vila med Borg CR-10-skala och gångsträcka 

uppvisar växlande resultat. Två studiedeltagare har nollkorrelation då de skattar 0 i 

vila vid alla mättillfällena. Tre studiedeltagare en negativ korrelation och en 

deltagare har en positiv korrelation (se figur 16). Korrelationen mellan dyspné 

skattad med Borg CR-10-skala efter 6MWT och gångsträcka uppvisar positiv 

korrelation för fyra studiedeltagare och negativ korrelation för två studiedeltagare (se 

figur 17). 

 

 
Figur 16. Korrelation mellan dyspné i vila skattad med Borg CR-10-skala och gångsträcka 

under 6MWT för varje studiedeltagare. Mätningarna gjorda under baslinje, intervention och 

uppföljning. 
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Figur 17. Korrelation mellan dyspné efter 6MWT skattad med Borg CR-10-skala och 

gångsträcka under 6MWT för varje studiedeltagare. Mätningarna gjorda under baslinje, 

intervention och uppföljning. 

 

Vid beräkningen av sambandet mellan gångsträcka och dyspné skattad med UCSD 

SOBQ har medelvärdet av dyspnéskattningen under den vecka som gångtestet 

genomfördes använts. Fyra studiedeltagare har ett negativt samband mellan 

gångsträcka och dyspné skattad med UCSD SOBQ. Ju längre de kan gå under 

6MWT ju lägre skattar de dyspnén. Korrelationen varierar från -0,41 till -0,80.  En 

studiedeltagare har ett positivt samband med högre dyspné ju längre gångsträckan är. 

Studiedeltagare fem har i det närmaste en nollkorrelation mellan gångsträcka och 

dyspné skattad med UCSD SOBQ (se figur 18). 

 

 
Figur 18. Korrelation mellan dyspneskattning med UCSD SOBQ och gångsträcka under 

6MWT för varje studiedeltagare. Mätningarna gjorda under baslinje, intervention och 

uppföljning. 
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7 Diskussion 
 

 Resultatsammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om IMT kunde öka MIP och om detta 

skulle kunna förändra dyspné och gångsträcka för personer med IPF. Syftet var också 

att se om det fanns ett samband mellan dessa variabler. Mätningarna visar inget 

enhetligt resultat för studiedeltagarna utan resultatet pekar i olika riktningar. Två av 

deltagarna klarade ej att öka träningsbelastningen som planerat och de avbröt 

träningen efter halva interventionstiden. För fyra av studiedeltagarna ökade MIP efter 

träningen och ökningen varierade från 3 till 87 %. Fem av sex deltagare ökade sin 

gångsträcka och ökningen hade en spridning från 13 till 67 meter. Skillnaderna i 

dyspnéskattning både med Borg symtomskala CR-10 och UCSD SOBQ uppvisade 

både oförändrad, ökad och minskad dyspné vid jämförelse mellan medelvärdet av 

skattningarna under baslinjen och vid slutet av interventionen. Vid jämförelse av 

regressionslinjernas lutning under baslinje och intervention vid skattning med UCSD 

SOBQ ses signifikanta skillnader för fyra studiedeltagare. Tre av dem har minskad 

dyspné under interventionen och en har ökad dyspné. Vid korrelationsberäkningarna 

mellan MIP, gångsträcka och dyspné ses både positiva och negativa korrelationer för 

samma variabler. Två studiedeltagare har positiva korrelationer mellan MIP och 

gångsträcka som är signifikanta.  

 

 Resultatdiskussion 
 

Denna studie visade på varierade resultat mellan de olika studiedeltagarna. 

Studiedeltagare tre var den person som fick bäst effekt av IMT. Han ökade MIP, 

hade en kliniskt relevant ökning av gångsträckan samt minskning av dyspnén skattad 

både med Borg CR-10-skala i vila och UCSD SOBQ. Han upplevde också att det 

gick lättare att andas när han hade tränat med Threshold®IMT. Studiedeltagare två,  

som var den som hade bäst lungfunktion, ökade MIP och gångsträckan, men hade 

ingen klinisk skillnad i dyspné bortsett från en ökning under 6MWT. Detsamma 

gällde för studiedeltagare sex, även om ökningen av MIP och gångsträcka var 

betydligt mindre för honom. Även studiedeltagare sex tyckte att det gick lättare att 

andas när han tränat IMT. Studiedeltagare fem ökade också MIP och gångsträcka 

men hade ingen kliniskt relevant skillnad i dyspné. Studiedeltagare ett ökade 

gångsträckan och hade en kliniskt relevant förbättring av dyspné skattad med Borg 

CR-10-skala både i vila och efter 6MWT. Studiedeltagare fyra, som var den som 

hade haft sjukdomen längst och var insatt på LTOT, hade ingen positiv effekt av 

IMT. 

 

Studiedeltagare ett och fyra avbröt interventionen efter fyra veckor. Anledningen till 

detta var att de upplevde den för påfrestande för deras andning. En av dem fick 

känslan att han inte fick i sig tillräckligt med luft när han andades in genom 

Threshold® IMT och den andra studiedeltagaren fick hosta i samband med träningen 

som gjorde att han fick mer dyspné. Dessa två studiedeltagare var de som hade 

kortast gångsträcka på 6MWT under baslinjemätningarna. De gick som längst 250 

respektive 255 meter vilket för dem båda motsvarade 55 % av förväntad gångsträcka 

enligt Enright och Sherrils beräkningar av normalvärde för friska vuxna (42). 

Studiedeltagare fem som till en början inte klarade av minsta motståndet på 

Threshold® IMT gick som längst 285 meter under baslinjemätningarna, vilket 
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motsvarade 69 % av förväntat värde (42). För denna deltagare fanns till en början en 

svårighet att klara av tekniken med IMT, vilket förmodligen påverkade att hon från 

start inte klarade av att träna med Threshold® IMT. Hon kunde efter hand öka sitt 

träningsmotstånd till skillnad mot de två personer som avbröt studien. 

Studiedeltagare två, tre och sex som kunde följa träningsupplägget utan problem låg 

på 89 %, 84 % och 105 % av förväntat värde på gångsträcka under 6 MWT under 

baslinjemätningarna. Studiedeltagare ett och fyra var de som skattade högst dyspné 

med UCSD SOBQ och med Borg CR-10-skala i vila av alla studiedeltagarna. 

Deltagare fyra hade den högsta dyspnéskattningen med Borg CR 10 efter avslutat 

gångtest. För friska personer i åldersgruppen 70–83 år är normalvärdet för MIP för 

män 76,2 (66,1–86,4) cm H2O och kvinnor 65,3 (57,8–72,7) cm H2O (12). För 

studiedeltagare ett och fyra låg MIP i underkanten av normalvärdet under 

baslinjemätningarna. Studiedeltagare tre låg också i underkant av förväntat MIP, 

medan studiedeltagare fem låg under normalvärdet, men dessa två kunde ändå öka 

träningsmotståndet efter hand. Sålunda skulle detta kunna tyda på att den kraftiga 

dyspnén och den begränsade funktionsförmågan som en kort gångsträcka innebär var 

faktorer som påverkade att studiedeltagare ett och fyra inte orkade med träningen 

med Threshold®IMT. Värdet på MIP tycks däremot inte vara avgörande för hur 

studiedeltagarna klarade av träningen.  
 

I flera av de IMT-studier som gjorts har studiedeltagarna tränat på ≥ 30 % av MIP 

(20, 23–25, 31). Tanken var att deltagarna i denna studie skulle få börja träningen på 

30 % av MIP men det visade sig då studiedeltagarna under baslinjen fick prova att 

använda Threshold®IMT att de inte orkade träna med detta motstånd. De fick istället 

börja träna med ett motstånd som de kunde klara av i tre minuter utan uppehåll. Detta 

innebar att studiedeltagare ett började träna på 13 % av MIP vid baslinjemätning tre, 

studiedeltagare två på 19 %, studiedeltagare tre på 22 %, studiedeltagare fyra på 13 

% och studiedeltagare sex på 13 %. För studiedeltagare fem är belastningen vid 

träningsstarten okänd eftersom hon började träningen med det flödesberoende 

motståndet Powerflex. Efter två veckor övergick hon till träning med 

Threshold®IMT och kunde därefter öka belastningen successivt. Den sista veckan 

ökade hon på eget bevåg motståndet från 25 till 33 cm H2O. Det är emellertid 

osäkert om hon klarade att öppna ventilen i Threshold®IMT helt med denna 

belastning. Studiedeltagare ett och fyra klarade inte av att öka träningsbelastningen 

under interventionen. De studiedeltagare som kunde öka sin träningsbelastning låg 

vid interventionsslutet på 32, 47, 66 respektive 22% av MIP uppmätt vid 

baslinjemätning tre. Relaterat till den MIP de hade vid interventionens slut var 

träningsbelastningen 27, 29, 57 respektive 23 % av MIP.  

 

Noterbart är att studiedeltagare ett och fyra ökade MIP efter att de slutat med IMT. 

Studiedeltagare ett ökade även sin gångsträcka samt skattade lägre dyspné med 

UCSD SOBQ efter att han slutat med IMT. Detta får kanske ses som en naturlig 

variation av funktion och dyspné eftersom värdena var bättre än under både baslinje 

och intervention. Studiedeltagare fyra hade däremot en fortsatt försämring av sin 

gångsträcka efter att han avslutat interventionen. Någon uppföljande mätning tio 

veckor efter att han avslutat IMT gjordes inte heller på grund av han hade försämrat 

sin syresättning och fick kraftig dyspnè även vid korta förflyttningar. 
 

Fyra av sex personer hade en kliniskt betydelsefull ökning av gångsträckan under 

interventionen (47–67 m) (34). Studiedeltagare ett och fyra som avbröt studien i 
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förtid uppnådde ingen kliniskt relevant förbättring av gångsträckan. Studiedeltagare 

fyra hade en kliniskt betydelsefull minskning av sin gångsträcka (28 m). Vid den 

uppföljande mätningen hade studiedeltagare två och tre en kvarvarande kliniskt 

betydelsefull ökning av gångsträckan jämfört med medelvärdet av 

baslinjemätningarna. Studiedeltagare ett förbättrade sin gångsträcka efter 

interventionen och uppnådde även han en kliniskt betydelsefull ökning av 

gångsträckan vid uppföljningen.  

 

Enligt tidigare studier på personer med KOL krävs en 30 % ökning av MIP från 

baslinjen för att arbetskapaciteten ska öka (23). I denna studie är det studiedeltagare 

två, tre och fem som har en ökning av MIP som är över 30 %. Dessa tre är också de 

som har den största ökningen av gångsträcka mätt både i meter och procent. 

Emellertid har även studiedeltagare sex en kliniskt betydelsefull ökning av 

gångsträckan (34) trots att studiedeltagare sex enbart ökat MIP med tre procent 

jämfört med baslinjens medelvärde. Detta resultat är således inte jämförbart med de i 

studien på personer med KOL (23).  

 

Studier på personer med KOL visade att personer med MIP <60 cm H2O, vilket 

klassades som inspirationsmuskelsvaghet, var de som fick bäst effekt av träningen 

avseende inandningsmuskelstyrka och funktionell kapacitet (21). I denna studie är 

det enbart studiedeltagare fem som har MIP <60 cm H2O. Hon är den person som 

ökat MIP (87 %) och gångsträcka (21 %) procentuellt mest under interventionen, 

vilket är i överensstämmelse med KOL-studierna. Studiedeltagare fem har dock ett 

mycket lågt värde på MIP (15 cm H2O) vid den första baslinjemätningen vilket 

troligen är ett resultat av dålig teknik. Jämförelse med baslinjens medelvärde kan 

därför ge en skev bild och mer rättvisande är nog en jämförelse med sista 

baslinjemätningen (50 cm H2O), vilket ger en ökning av MIP med 16 %. Utifrån detta 

sätt att beräkna är det i stället studiedeltagare två och tre, vilka hade MIP > 60 cm  

H2O, som förbättrat sig mest, vilket då inte överensstämmer med metaanalysen av 

studier på personer med KOL (21). 

 

Fyra av de sex studiedeltagarna hade ett positivt samband mellan MIP och 

gångsträcka. Korrelationen låg mellan 0,52 och 0,99. För två av dem var 

korrelationen signifikant (rs= 0,88 p <0,05 respektive rs=0,99 p <0,01). 

Studiedeltagare fyra och sex hade däremot ett negativt samband. Deltagare fyra var 

den enda som hade syrgasbehandling i hemmet och deltagare sex var den som sjönk 

mest i saturation under 6MWT. Han hade som lägst 69 % i saturation. Även om 

andningsmuskelstyrkan förmodas vara en begränsande faktor för arbetskapaciteten 

räknas det försämrade gasutbytet som en av de mest betydande faktorerna för 

begränsning av arbetskapaciteten (8). Detta skulle kunna innebära att så länge 

syresättningen inte försämrats i för hög grad finns ett samband mellan MIP och 

gångsträcka, men när syresättningen försämrats rejält blir detta en mer avgörande 

faktor för gångsträckan, varpå betydelsen av MIP minskar. En uppföljning av 

deltagare sex efter att studien avslutats (opublicerat material) visade att han då ökat 

sin MIP till 140 cm H2O men att gångsträckan sjunkit till 445 meter och saturationen 

sjunkit till 89 % i vila och 65 % efter 6MWT vilket var en försämring jämfört med 

den sista mätningen under studien. Detta tyder också på att en sänkt saturation kan 

vara mer avgörande för gångsträckan än vad MIP är. Dessa fynd är inget som 

samstämmer med exempelvis sarcoidospatienter där inspirationstrycket korrelerar 

bättre till gångsträcka under 6MWT än spirometri och syresättning (8).  
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Nathan et al (35) följde i en studie personer med IPF under 48 veckor för att se hur 

lungfunktionen, livskvalitén, dyspnén och gångsträckan ändrades över tid. De fann 

en signifikant korrelation mellan gångsträckan under 6MWT och UCSD SOBQ 

 (p<0.001). Under baslinjen var korrelationen -0.35 och efter 48 veckor var 

korrelationen -0.37. Du Bois et al  (34) har funnit en signifikant korrelation mellan 

gångsträcka under 6MWT och dyspné skattad med UCSD SOBQ på -0.29 (p<0.001). 

I likhet med dessa studier hade fyra av studiedeltagarna i denna studie en negativ 

korrelation mellan gångsträcka under 6MWT och dyspnéskattning med UCSD 

SOBQ. Korrelationen låg mellan -0,41 och -0,80. Studiedeltagare fem och sex avvek 

dock från detta mönster. De hade en positiv korrelation på 0,03 respektive 0.17. Den 

negativa korrelationen var alltså betydligt starkare än den positiva korrelationen. 

Någon speciell faktor som kan förklara det avvikande mönstret för studiedeltagare 

fem och sex har ej hittats.   

 

I studien av Jastrzebski at al (19) där personer med IPF antingen kombinerade tolv 

veckor med fysisk träning och IMT eller deltog i en kontrollgrupp med enbart fysisk 

träning minskade dyspnén signifikant före och efter 6MWT vid jämförelse mellan 

studiegruppen och kontrollgruppen. Gångsträcka under 6MWT och MIP ökade 

signifikant. I denna studie växlar resultatet av dyspnéskattningen med Borg CR-10-

skala mycket mellan de olika studiedeltagarna både i vila och efter 6MWT med både 

ökad och minskad dyspné efter IMT. För fyra av deltagarna ökar dyspnén samtidigt 

som de ökar gångsträckan, vilket skulle kunna tolkas som att den ökade 

gånghastigheten ger en ökad dyspné men detta motsägs av de två studiedeltagare 

som har lägre dyspné vid längre gångsträcka. Även skattningen av dyspné med 

UCSD SOBQ visar växlade resultat med både ökad och minskad dyspné under 

interventionen. Däremot visar både studien av Jastrzebski et al (19) och denna studie 

en ökad gångsträcka efter IMT. Fem av sex studiedeltagare ökade sin gångsträcka. I 

likhet med deltagarna i studien av Jastrzebski et al (19) ökade även fyra av 

deltagarna i denna studie MIP-värdet.  

 

En förändring med fem skalsteg på UCSD SOBQ har beräknats vara en kliniskt 

relevant förändring (40). Jämförelser mellan ett medelvärde av baslinjemätningarna 

och ett medelvärde av den sista veckans mätningar under interventionen gjordes. 

Studiedeltagare ett hade en kliniskt relevant skillnad mellan baslinje och intervention 

och mellan intervention och skattning efter avslutad intervention, där dyspnén var 

starkast under interventionen. Även mellan baslinje och skattning efter avslutad 

intervention fanns en kliniskt relevant skillnad med minst dyspné efter avslutad 

intervention. Studiedeltagare två, fyra och sex uppvisade ingen kliniskt relevant 

skillnad mellan baslinje och intervention medan studiedeltagare tre hade en kliniskt 

relevant skillnad med mindre dyspné under interventionen och studiedeltagare fem 

hade en kliniskt relevant skillnad med ökad dyspné under interventionen.  

 

För studiedeltagare fem uppvisar regressionslinjen en ökande trend för dyspnén 

under baslinjen som är signifikant jämfört med regressionslinjen under 

interventionen, men vid bedömning av kliniskt relevant skillnad finns en ökad 

dyspné under interventionen jämfört med baslinjen. Studiedeltagare sex har en 

regressionslinje som visar en trend av ökad dyspné under baslinjen som är signifikant 

skild från interventionen samtidigt som det inte finns någon kliniskt relevant skillnad 

mellan baslinje och intervention. Dessa motsägelsefulla resultat beror på att dessa två 

studiedeltagare har en betydligt lägre dyspnéskattning under baslinjens första vecka 



   

33 

 

jämfört med de andra veckorna, vilket resulterar i en brant positiv lutning av 

regressionslinjen under baslinjen.  

 

Ändring av dyspnéskattningen med Borg CR-10-skala med en enhet räknas som 

kliniskt relevant (40). Studiedeltagare ett och tre har en kliniskt relevant minskning 

av dyspnén i vila mellan baslinje och intervention medan studiedeltagare fyra hade 

en kliniskt relevant ökning av dyspnén. Dyspnén efter utfört 6MWT skattad med 

Borg CR-10 skala uppvisade också olika mönster för de olika studiedeltagarna. 

Studiedeltagare två, tre och sex hade en kliniskt relevant ökad dyspné efter avslutad 

intervention jämfört med baslinjemätningarna. Deltagare ett hade en kliniskt relevant 

minskad dyspné. För deltagare fyra och fem uppvisade dyspnéskattningen ingen 

kliniskt relevant skillnad.  

 

Fyra av studiedeltagarna fortsatte träningen med IMT efter interventionen och 

tränade tio till 15 minuter dagligen. Studiedeltagare två hade en fortsatt tydlig ökning 

av MIP vid uppföljningen medan deltagare tre och fyra hade en marginell ökning. 

Studiedeltagare fem hade däremot minskat MIP. Gångsträckan och 

dyspnéskattningen varierade också mellan studiedeltagarna vid uppföljningen. Det är 

därför oklart vilken träningsdos som krävs för att åstadkomma en förbättring av MIP, 

gångsträcka och dyspné. 

 

Vid studiestarten var fyra studiedeltagare insatta på medicin som ska bromsa 

fibrosutvecklingen. Detta ökade chansen att studiedeltagarna skulle vara stabila i sin 

sjukdom under studien och att förändringarna som uppstod skulle kunna relateras till 

träningen och inte till sjukdomsförloppet. Studiedeltagare ett tvingades emellertid att 

avsluta medicineringen i samband med baslinjens slut på grund av biverkningar. 

Således var det studiedeltagare tre, fem och sex som stod på medicinering under hela 

studien.  

                              

 Metoddiskussion 
 

Datainsamlingen i denna studie skedde med reliabla, valida instrument som använts 

vid tidigare studier på personer med IPF. UCSD SOBQ översattes från engelska till 

svenska inför denna studie och översättningen är däremot inte validerad eller 

reliabilitetstestad. Formulärets korta påståenden ger dock inget tolkningsutrymme vid 

en översättning.  

 

En styrka är att mätningarna genomfördes av två personer med stor erfarenhet av att 

genomföra 6MWT inkluderande Borg CR-10-skala. Fler baslinjemätningar skulle 

förhoppningsvis ha gett en stabilare baslinje, men på grund av praktiska skäl 

begränsades de till tre mätningar. Då studiens upplägg presenterades för 

studiedeltagarna tyckte flera av dem att det verkade krävande att behöva åka in till 

sjukhuset en dag i veckan, tre veckor efter varandra för baslinjemätningar, så fler 

mätningar hade kanske minskat möjligheterna att rekrytera deltagare till studien.  

 

Enligt riktlinjerna för 6MWT rekommenderas det att två gångtest genomförs   

varav det bästa värdet noteras, om personen inte är van vid att göra testet eller om 

testet inte gjorts på lång tid, eftersom det visat sig att det finns en inlärningseffekt 

som gör att det andra gångtestet ofta ger ett bättre resultat (37). Om testet inte gjorts 

på tre månaders ses en inlärningseffekt som dock är mindre jämfört med om testet ej 
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gjorts tidigare (37). Studier på personer med KOL har visat förbättringar på 24-29 

meter (37). Eftersom 6MWT görs rutinmässigt på personer med IPF i samband med 

läkarbesök på Lungmottagningen på Gävle sjukhus hade alla studiedeltagarna utom 

en gjort 6MWT tidigare. Detta faktum i kombination med tanken att begränsa antalet 

gångtest då detta är ett ansträngande moment för studiedeltagarna gjorde att endast 

ett gångtest vid varje baslinjemätning gjordes. Det visade sig emellertid att två av 

studiedeltagarna hade en klar ökning av gångsträcka från baslinjemätning ett och två. 

Den ena personen var den som ej var van vid att göra gångtestet medan den andra 

hade gjort ett 6MWT bara någon vecka tidigare. Hos andra studiedeltagare ses 

däremot en minskning mellan första och andra testet. Två 6MWT vid första 

baslinjemätningen skulle kanske ha kunnat ge en stabilare baslinje för den person 

som ej gjort testet tidigare, men skulle förmodligen inte påverka variationerna i 

gångsträcka hos övriga studiedeltagare.  

 

Tekniken vid MIP-mätningen var svår för flera av studiedeltagarna. Sedan tidigare är 

de vana att göra spirometri då de ska ta i på utandningen och de upplevde det ovant 

att istället ta i på inandningen. Vid varje MIP-mätning gjordes tre försök varav det 

bästa noterades, men kanske hade fler försök gjort att de lärt sig tekniken bättre. Alla 

studiedeltagarna utom studiedeltagare tre förbättrade MIP från baslinjemätning ett till 

baslinjemätning tre, vilket kan bero på en förbättrad teknik vid mätningarna. 

Studiedeltagare två hade en positiv trend från första baslinjemätningen till mätningen 

sex veckor efter avslutad intervention, vilket gör att det är svårt att avgöra vad som 

beror på förbättrad teknik och vad som beror på interventionen. Studiedeltagare fem 

hade mycket svårt för tekniken och hennes värden varierade mycket från mätning till 

mätning. Detta gör att hennes resultat förmodligen inte är helt tillförlitliga. Hennes 

MIP vid första baslinjemätningen är mycket lågt, vilket nog till största delen beror på 

dålig teknik. Ett enstaka lågt värde drar ner medelvärdet av baslinjemätningarna. 

Detta kan ge en falskt för hög ökning av MIP vid jämförelse mellan medelvärdet av 

baslinjemätningarna och värdet under interventionen. Deltagare fem som har en 

ökning med 27 cm H2O (87 %) av MIP när jämförelsen sker mellan baslinjens 

medelvärde och interventionen har en ökning av MIP med 8 cm H2O (16 %) om 

jämförelsen i stället görs mellan den sista baslinjemätningen och interventionen.  

Vid uppföljningen som gjordes sex till åtta veckor efter avslutad intervention 

skattade studiedeltagarna dyspnén med UCSD SOBQ utifrån ett genomsnitt av den 

senaste veckan. Under baslinjen och interventionen skattade de däremot dyspnén 

dagligen. Vid korrelationsberäkningarna mellan UCSD SOBQ och MIP respektive 

UCSD SOBQ och 6MWT, användes medelvärdet av dyspnéskattningen för den 

vecka som MIP och 6MWT utfördes. Genom att vid uppföljningen skatta ett 

medelvärde för den senaste veckan bedömdes denna skattning stämma bättre överens 

med de medelvärdesberäkningar som gjorts under baslinje och intervention jämfört 

med om dyspnén skattats under en enstaka dag.  

 

Studiedeltagare fyra var den enda deltagaren som har syrgasbehandling i hemmet. Ett 

problem som uppstod var att deltagare fyra som vid början av studien ej var beroende 

av att ha syrgas kontinuerligt, försämrades och då inte klarade IMT utan 

syrgastillförsel. Detta gjorde att han ej kunde använda näsklämma under 

inandningsträningen. Han koncentrerade sig på att andas in genom Threshold®IMT 

men tyckte att det var svårt att undvika att även andas in genom näsan. Träningen 
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utfördes därmed ej enligt riktlinjerna. Kontinuerlig syrgasbehandling är således ett 

hinder vid denna träningsform.  

8 Klinisk relevans och slutsats      
 

Sammanfattningsvis har denna studie påvisat att IMT kan ge resultat i form av ökad 

MIP, kliniskt relevant ökad gångsträcka och kliniskt relevant minskad dyspné för 

enstaka individer med IPF, men resultatet varierar mellan de olika studiedeltagarna 

och alla drar inte nytta av träningen. 

 

Då detta är en patientgrupp med ett begränsat utbud av behandlingar är varje insats 

som kan förbättra deras funktion av betydelse. Fortsatta studier behövs för att 

klargöra vilka patienter som har bäst nytta av IMT. Studiedeltagarnas 

lungfunktionsvärden och sjukdomsbakgrund ger inget entydigt svar på detta. Studier 

för att hitta vilka träningsdoser som är de optimala behövs också. Framtida studier 

kan med fördel också kompletteras med mätningar av livskvalitet då dyspnén 

påverkar livskvaliteten i stor utsträckning (8–10).  
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             Bilaga 2. 

 

                                                                           

Inbjudan att deltaga i en forskningsstudie angående styrketräning 

av andningsmuskulaturen för personer med lungfibros.  

 

Bakgrund och syfte 

Det vanligaste symtomet vid lungfibros är andfåddhet. Andfåddheten gör att personer 

med lungfibros får svårare att utföra olika vardagliga aktiviteter. Andfåddheten 

försämrar också livskvaliteten.  

Styrketräning av andningsmuskulaturen, med hjälp av ett motstånd på inandningen, 

har visat sig minska andfåddheten och öka gångsträckan för personer med kroniskt 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) och hjärtsvikt. Styrketräning av 

andningsmuskulaturen i kombination med konditionsträning och styrketräning för 

armar, ben och bål har visat sig minska andfåddheten och förbättra gångsträckan för 

personer med lungfibros.  

Jag vill nu undersöka om enbart styrketräning för andningsmuskulaturen kan minska 

andfåddheten och öka gångsträckan för personer med lungfibros.  

Förfrågan om deltagande 

Eftersom du är patient vid Lungkliniken på Gävle sjukhus erbjuds du härmed att 

deltaga i studien ”Inspirationsmuskelträning för personer med idiopatisk lungfibros”.  

Hur går studien till? 

Innan du påbörjar styrketräningen för andningsmuskulaturen kommer du att under tre 

veckor kallas till tre besök på Fysioterapienheten på Gävle sjukhus. Vid varje besök 

får du göra ett sex-minuters gångtest samt göra en mätning av din 

inandningsmuskelstyrka. Du kommer också att få lära dig hur inandningsmotståndet, 

som du sedan ska träna med, fungerar. Varje besök varar i ca 60 minuter. Vid första 

besöket får du med dig hem en skattningsskala, där du dagligen ska skatta din 

andfåddhet vid olika vardagliga aktiviteter.  

Efter dessa tre veckor påbörjas styrketräningen av inandningsmuskulaturen. 

Inandningsmotståndet som du får med dig hem ser ut som en pipa av plast. Denna 

ska du använda 15 minuter åt gången, två gånger per dag, sex dagar per vecka. Totalt 

tränar du i åtta veckor. Varje dag ska du skatta din andfåddhet på samma sätt som 

under de tre första veckorna.  

När du tränat i fyra veckor kommer du åter att kallas till ett besök på Fysioterapin för 

att göra ett nytt sex-minuters gångtest och en ny mätning av din 

inandningsmuskelstyrka. Du lämnar då också in skattningen av andfåddheten som du 

gjort under dessa fyra veckor. 

När du tränat i totalt åtta veckor kallas du till ett besök på Fysioterapin för att 

återigen göra ett sex-minuters gångtest och mäta din inandningsmuskelstyrka. Då 

lämnar du också in skattningen av din andfåddhet som du gjort under de sista fyra 

veckor du tränat.  
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Sex veckor efter att du avslutat träningsprogrammet kallas du till ett avslutande 

besök på Fysioterapin för att göra ett sex-minuters gångtest och en mätning av din 

andningsmuskelstyrka. Du får då också skatta din andfåddhet med samma 

skattningsskala som tidigare.  

Träningen av inandningsmuskulaturen, sex-minuters gångtestet och mätningen av 

inandningsmuskelstyrkan har i tidigare studier visat sig vara säkra metoder som inte 

brukar ge upphov till några komplikationer.  

Försäkring, ersättning 

Du betalar inget för besöken på Fysioterapienheten och patientförsäkringen gäller.                 

Ingen ersättning för att delta i studien utgår. Resor till och från sjukhuset sker gratis 

med X-trafiks bussar. Biljett följer med kallelsen till Fysioterapienheten. 

Hantering av insamlade data 

Dina resultat på mätningarna och dina skattningar av andfåddheten kommer att 

förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem och dina personuppgifter kommer 

att ersättas med en kod så att ingen kan identifiera dig när resultatet av studien 

presenteras. 

Information om studieresultatet 

Du får ta del av dina egna resultat under studiens gång och får en sammanställning av 

resultatet när studien är avslutad.  

Frivillighet 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan att närmare ange skäl för detta. Din framtida vård kommer inte på 

något sätt att påverkas om du avbryter studien.  

Ansvarig för studien 

Ansvarig för studien är fysioterapeut Birgit Mäkimaa, Fysioterapi Specialistvård, 

Gävle sjukhus. 

 

Birgit Mäkimaa                                                                                                                                 

Leg. Fysioterapeut 

Fysioterapi Specialistvård                                                                                                                    

Gävle sjukhus                                                                                                                                        

801 87 Gävle 

E-post: birgit.makimaa@regiongavleborg.se 

Tel: 026 -158691 

 

 

 

mailto:birgit.makimaa@regiongavleborg.se
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              Bilaga 3. 
 

Mätningar och dyspnéskattningar under studien.  

 
Vecka Mätning 

1. Baslinje MIP vid ett tillfälle 

6MWT inklusive självskattning av dyspné med Borg CR-10 skala vid ett tillfälle 

Daglig självskattning av dyspné enligt UCSD SOBQ. 

 

2. Baslinje MIP vid ett tillfälle 

6MWT inklusive självskattning av dyspné med Borg CR-10 skala vid ett tillfälle 

Daglig självskattning av dyspné enligt UCSD SOBQ 

 

3. Baslinje MIP vid ett tillfälle. 

6MWT inklusive självskatting av dyspné med Borg CR-10 skala vid ett tillfälle 

Daglig självskattning av dyspné enligt UCSD SOBQ 

 

4. Intervention Daglig självskattning av dyspné enligt UCSD SOBQ 

 

5. Intervention Daglig självskattning av dyspné enligt UCSD SOBQ 

 

6. Intervention Daglig självskattning av dyspné enligt UCSD SOBQ 

 

7. Intervention MIP vid ett tillfälle. 

6MWT inklusive självskattning av dyspné med Borg CR-10 skala vid ett tillfälle 

Daglig självskattning av dyspné enligt UCSD SOBQ 

 

8. Intervention Daglig självskattning av dyspné enligt UCSD SOBQ 

 

9. Intervention Daglig självskattning av dyspné enligt UCSD SOBQ 

 

10. Intervention Daglig självskattning av dyspné enligt UCSD SOBQ 

 

11. Intervention MIP vid ett tillfälle 

6MWT inklusive självskattningav dyspné med Borg CR-10 skala vid ett tillfälle 

Daglig självskattning av dyspné enligt UCSD SOBQ 

 

Uppföljning MIP vid ett tilllfälle 

6MWT inklusive självskattning av dyspné med Borg CR-10 skala vid ett tillfälle. 

Självskatting av dyspné enligt UCSD SOBQ 
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                                                                                                                       Bilaga 4. 
 

 

Borg symtomskala CR-10 

 
 

 
 

 
© Gunnar Borg 1982, 1998. 
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                                                                                   Bilaga 5. 

 

University of California, San Diegos frågeformulär om andfåddhet  

 
Instruktioner: 

Skatta din andfåddhet för varje aktivitet på listan nedan, på en skala från noll till fem, 

där 0 innebär ingen andfåddhet alls och 5 är maximal andfåddhet eller andfåddhet 

som är så kraftig att aktiviteten ej går att genomföra.  

 

Om aktiviteten är en som du inte brukar utföra, försök uppskatta andfåddheten så 

gott du kan.  

 

Var snäll och svara på alla frågor. 

 

Nedan följer två exempel: 

 

Grad av andfåddhet: 

 

0 Inte alls 

1     

2    

3   

4 Svår  

5 Maximal eller att inte kunna göra aktiviteten på grund av andfåddhet 

Exempel 1: 

 

Hur andfådd blir du när du: 

 

Borstar tänderna …..                      0       1       2    3      4        5

  

Harry har känt sig måttligt andfådd när han borstat tänderna och ringar därför in 3 för 

denna aktivitet. 

 

Exempel 2: 

 

Hur andfådd blir du när du klipper gräsmattan…. 0       1      2       3       4       5  

 

Harry brukar inte klippa någon gräsmatta men uppskattar att han skulle vara för 

andfådd för att utföra denna aktivitet och ringar därför in 5. 

 

Var snäll och skatta de 24 påståendena på nästa sida.  
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Grad av andfåddhet 

  

0  Inte alls  

1    

2    

3  

4 Svår 

5 Maximal eller omöjlig att utföra på grund av andfåddhet 

 

 

Hur andfådd blir du när du: 

1. Vilar…     0 1 2 3 4 5 

2. Går på plan mark i din egen takt…  0 1       2 3       4 5 

3. Går på plan mark med andra i din ålder… 0 1       2      3       4 5 

4. Går uppför en backe…    0 1       2      3       4 5 

5. Går uppför en trappa…    0 1       2      3       4 5 

6. Äter…     0 1       2      3       4 5 

7. Reser dig upp från en stol…   0 1       2      3       4 5 

8. Borstar tänderna…     0 1       2      3       4 5 

9. Rakar dig och/eller borstar håret…  0 1       2      3       4 5 

10. Duschar/badar…     0 1       2      3       4 5 

11. Klär på dig…     0 1       2      3       4 5 

12. Böjer dig ner och plockar upp något…  0 1       2      3       4 5 

13. Diskar…     0 1       2      3       4  5 

14. Sopar/dammsuger…     0 1       2      3       4 5 

15. Bäddar sängen…     0 1       2      3       4 5 

16. Handlar…     0 1       2      3       4 5 

17. Tvättar kläder…     0 1       2      3       4 5 

18. Tvättar bilen…     0 1       2      3       4 5 

19. Klipper gräsmattan…     0 1       2      3       4 5 

20. Vattnar gräsmattan…     0 1       2      3       4 5 

21. Har sex…     0 1       2      3       4 5 

Hur begränsad blir du av dessa saker i ditt dagliga liv? 

   

22. Andfåddhet…     0 1       2      3       4 5 

23. Rädsla över att ”skada dig själv” genom 

att anstränga dig för mycket…   0 1       2      3       4 5 

24. Rädsla för att bli andfådd…    0 1       2      3       4 5 

 

 
 

Översättning av University of California San Diego Medical Center Pulmonary 

Rehabilitation Program Shortness-of-Breath Questionnaire ©1995 The Regents of the 

University of California. 

 

 

 

  


