«Et friskt pust»
Gruppetrening for
lungesyke
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Sammendrag
Hensikten med en metodebok er å bidra med råd og veiledning til helsepersonell som ønsker å
iverksette forebyggende tiltak for personer med lungesykdom.
Vi ønsker at det skal være til hjelp ved oppstart av gruppebasert trening av personer med bland
annet KOLS, astma og sarkoidose. Her beskrives kursets innehold, treningsopplegget og hvilken
tester som er valgt ut.
Informasjonen er tilgjengelig via Nittedal Kommune sin nettside i tillegg til Ahus – helhetlig
pasientforløp nettside. http://old.ahus.no/eqs/pasientforlop/docs/doc_26950/index.html
Kurset retter seg primært til personer med mild til moderat lungesykdom. Det startet som et
pilotprosjekt av fysioterapeutene Jenny Hammar og Elin Kulsrud i 2012 som et kommunalt tiltak.
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Senere år 2013/2014 fikk vi prosjektmidler gjennom Helsedirektoratet. Et tett samarbeid startet
mellom fysioterapi tjenesten og frisklivssentralen i kommunen.
Hovedmål: Fysisk aktivitet og mestring i eget liv – «å leve slik at sykdommen blir en del av livet og
ikke selve livet» LHL.
Delmål: Deltakerne erfarer bevegelsesglede, bedre kondisjon og styrke. En økt kjennskap til egen
lungesykdom.
Målgruppe: Personer med lungeproblematikk mild- moderat (KOLS, astma, sarkoidose).
Varighet: 12 uker (2 timer i uken med trening og seks temaundervisninger). Deretter tilbys 12 nye
uker med oppfølgning i regi av Frisklivssentralen, med fokus på individuelle mål og livsstilsendring.
Kurset gjennomføres to ganger per år og er en del av det kommunale fysioterapitilbudet i
kommunen.

Nittedal, 2016
Erik Resaland og Jenny Hammar

Bakgrunn
Om lag 400 000 i Norge har kols, halvparten av disse er udiagnostisert (9, 10). Verdens
helseorganisasjon (WHO) oppgir at kols er den fjerde viktigste dødsårsaken i verden (10) og
beregninger viser at kols innen 2020 vil være den tredje viktigste dødsårsaken på verdensbasis. Kols
er blant sykdommene i WHO sin NCD-strategi, som Norge har tilsluttet seg til om å redusere
forekomsten av sykdommen med 25 % innen 2025 (10). Et av tiltakene nevnt i NCD-strategien er å
utvikle / opprette lokale rehabiliterings / lærings og mestrings kurs (10). Dette er i tråd med
samhandlingsreformens mål om å tilby forebyggende tjenester ute i kommunene (Meld. St. 47).
Frisklivssentralenes rolle trekkes frem også i stortingsmelidngen om fremtidens primærhelstjeneste
som et sted for slike tilbud kan etableres. Pasient og pårørende opplæring ute i kommunene til
personer med kroniske sammensatte lidelser vil være viktig for å tilrettelegge at personene skal
kunne ta informerte og helsefremmende valg. I følge nasjonale og internasjonale retningslinjer for
kols-rehabilitering kan ikke kols kureres, men rehabiliteres. (6, 9). Rett medisinering, røykeslutt,
trening og et sunt kosthold de viktigste elementer for å kunne bremse utviklingen av sykdommen og
kan øke pasientens livskvalitet og deres evne til å leve med sykdommen på en best mulig måte (9). I
nasjonale retningslinjer for rehabilitering av kols (veileder) trekkes det frem at følgende elementer
bør inngå i et tilbud til personer med kols; hjelp til røykeslutt, rehabilitering og kartlegging av
utholdenhet og styrke, ernæringsrådgivning, ergoterapi, opplæring i leppepust / sekretmobilisering
og livsstilsendring. Trening er ferskvare og må derfor opprettholdes livet ut. Det gjelder derfor å finne
en aktivitetsform og en livsstil som brukerne kan opprettholde over tid. Arbeidet med livsstilsendring
er derfor en sentral suksessfaktor for om noen klarer å endre levevaner. Derfor er Frisklivssentralen
også en del av tilbudet, der de ansatte har god kompetanse om å veilede brukere til å fremme
sunnere levevaner gjennom samtalemetodikken motiverende intervju.
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Beskrivelse av «et frisk pust»
Et Friskt Pust er et trenings- og undervisningstilbud til personer med mild til moderat lungesykdom
(astma/kols) i Nittedal kommune. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom fysioterapitjenesten
og frisklivssentralen.
Deltagere i prosjektet får først et trenings- og undervisningstilbud i 12 uker i fysioterapitjenesten,
med to gruppebaserte treninger per uke, en gang styrke og en gang utholdenhet, ledet av
fysioterapeuter. I samme periode er det syv temaundervisninger med temaene; fysisk aktivitet og
lunge – hvorfor trener vi?, pusteteknikk/sekretmobilisering, energiøkonomisering, ernæring, psykisk
helse, medisinering og veien videre i Nittedal – andre tilbud i kommunen». Pårørende er også invitert
til disse temaundervisningene. Temastundene er ledet av kyndig fagpersonell ved blant annet
fysioterapeut, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, lege eller sykepleier og psykolog. Etter avsluttet
trening i fysioterapitjenesten får deltagerne tilbud om en frisklivsresept i frisklivssentralen med en
varighet av 12 uker. Alle frisklivsresepter starter og avsluttes med en helsesamtale basert på
teknikker fra motiverende intervju (MI). På disse samtalene kartlegges deltagernes oppfattelse av
egen generell helse med spørreskjemaet COOP/WONCA og test av kondisjon gjøres ved standardisert
test på tredemølle (frivillig). Deltagerne kan delta på bassengtrening, styrke- og utholdenhetstrening
med frisklivssentralen eller benytte seg av andre treningstilbud frisklivssentralen har samarbeid med
i kommunen. Frisklivssentralen holder flere kurs deltakerne kan delta på, blant annet røykeslutt, kurs
i mestring av belastning, kurs i mestring av depresjon, livslyst og søvnkurs. I tillegg får deltakerne og
deres pårørende tilbud om kostholdskurs for lungesyke og individuell oppfølging av kosthold med
klinisk ernæringsfysiolog etter behov og ønske.
Gjennom partnerskapsavtale med lærings og mestringssenteret (LMS) ved Glittreklinikken får alle
deltagere og deres pårørende tilbud om kurs for pårørende til personer med lungesykdom. Disse
kursene er opprinnelig kun for pasienter i behandling ved Glittreklinikken. Videre disponerer
Frisklivssentralen et treningsrom hvor deltagere i et friskt pust kan drive gratis egentrening to ganger
i uken etter at den organiserte treningen i fysioterapitjenesten er slutt. Dette har vist seg å være en
populært tilbud og beskrives som et viktig tiltak for å fortsette å trene i etterkant av tilbudet.
Modellen i figur 1 viser en grafisk fremstilling av gangen i tilbudet.
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Fysioterapi

Frisklivssentralen

Egentrening

• Trening to ganger i uken (styrke + utholdenhet)
• Seks temastunder (deltakere + pårørende)
• 12 uker oppfølgning

• Treningstilbud, helsesamtaler kostholdskurs,
røykeslutt, KID/KIB
• 12 ukers oppfølging

• Egentreningsgruppe
• Trening med andre aktører, eks. LHL.

Figur 1: Grafisk fremstilling av tilbudet «et friskt pust».

Hvorfor er styrketrening viktig for lungesyke?
Personer med kols får redusert muskelstyrke som en følgetilstand av sykdommen. Dette er en viktig
årsak til nedsatt arbeidskapasitet og muskelstyrke viser seg å være en god prediktor for død da den
gjenspeiler aktivitetsnivå. Styrketrening er med andre ord veldig viktig for denne pasientgruppen
(Nationale retningslinjer s.52).
For å kunne evaluere effekt av styrketrening ble det laget en prosedyre for styrketest (1RM) som
utførtes før og etter perioden på 12 uker. ”En repetisjon maksimum (1RM), er definert som den
største motstanden vi klarer å gjennomføre en repetisjon med. 1RM har også vist seg å være en trygg
måte å måle endringer etter trening på hos pasienter med kols. Benmuskulatur og spesielt m.
quadriceps, er den muskelgruppen som er av størst interesse å teste» (Nasjonale retingslinjer s.54).
Styrkeprogrammet (se vedlegg) inneholder øvelser som er for hele kroppen men med fokus på
benmuskulatur. Gjennom en økt styrke og kraftutveksling medfører dette til bl.a. bedre
arbeidskapasitet og redusert selvopplevd anstrengelse som i sin tur bedrer livskvaliteten
(Aktivitetshåndboken kapitel 28.s. 380).
Det skal gjøres individuelle tilpassinger i gruppebasert trening og evaluering av intensiteten
underveis. Dette er viktig både for motivasjonen til den enkelte samt for å oppnå den beste
treningseffekten. Med progresjon mener man en endring av f.eks antall repetisjoner og serier eller
øvelser (Nasjonale retingslinjer s.52). ”Hver øvelse bør utføres 5–10 ganger og gjentas i to til fire
serier med en intensitet på 70–95% av 1 RM. Det bør legges inn en hvileperiode på ett til tre minutter
mellom hvert sett. Ved bruk av kroppsvekt som belastning, kan treningen skje daglig, men ved høyere
intensitet (>70–85 % av 1 RM) bør treningen skje to-tre ganger i uken” (Aktivitetshåndboken kapitel
28.s. 382).
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Resultater fra de første årene 2013 – 2014
Benpress
Nitten personer gjennomførte test av beinstyrke med 1RM i benpressapparat før og etter
treningsperioden i fysioterapitjenesten (12 uker). To personer hadde tak-effekt og presset maksimal
vekt på apparatet før og etter treningsperioden. Begge personene klarte imidlertid flere repetisjoner
etter treningsperioden, men dette kommer ikke frem i testresultatene. Den gjennomsnittlige
beinstyrken målt før og etter treningsperioden i fysioterapitjenesten var henholdsvis 121,6(65,1)kg
og 133,7(58,6) kg. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig økning på 12,1kg eller 15,5 % og var statistisk
signifikant (p=0,02). Tilsvarende tall beregnet når personer med tak-effekt er eksludert var
henholdsvis 106,5(50,6)kg og 120(45,4)kg, som tilsvarer en gjennomsnittlig økning på 13,5kg eller 17
% (p=0,02), se figur 2.

Benpress pre- og posttest (+/- S.D)
n=17
180,0
160,0

Antall kilo (kg)

140,0
120,0
100,0
80,0

Pretest beinpress
Posttest
beinpress

60,0
40,0
20,0
Figur 2 Benpress før og etter et 12 ukers treningstilbud i fysioterapitjenesten

Utholdenhet, målt ved seks minutters gåtest
23 personer gjennomførte seks minutters gåtest før og etter en 12 ukers treningsperiode med
fysioterapitjenesten. Samtlige gjorde det bedre på testen etter treningsperioden sammenlignet med
testen før treningsperioden, med unntak av en person som hadde samme resultat på begge tester.
Den gjennomsnittlige distansen som ble gått på pre- og posttest var henholdsvis 464,3(50,8) og
497,7(59,6) meter. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig økning på 33,4 meter eller en forbedring på
7,52(7,17) prosent. Tre personer gjennomførte ikke testen av ulike årsaker (sykdom og skader). T-test
viste at den observerte forskjellen i gått distanse på pre- og posttest var ikke statistisk signifikant
p=0,052. Den minste klinisk viktige forskjellen ved 6 minutters gangtest (6MGT) har lenge vært satt til
54 meter (Carlin et al., 2010 s. 387, American Thoracic Society, 2002). Ved nyere forsøk på å fastsette
6

MCID for 6 MGT (Puhan et al., 2011, Holland et al., 2010) og i nasjonale faglige retningslinjene
(Helsedirektoratet., 2012) er derimot en forskjell på 26 +/- 2 meter ansett som nødvendig for å sikre
signifikans.
Gjennomsnittlig lenge på gåtest i meter
før og etter treningsperiode n=23
560
540
520
500
480

Pretest
Posttest

460
440
420
400
Figur 3: Endringer i gjennomsnittlig tilbakelagt distanse på seksminutters gåtest før og etter et 12 ukers treningstilbud i
fysioterapitjenesten

Gjennomsnittsskåre på spørsmål A-F
COOP/WONCA pre- og posttest n=14
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2

Pretest
Posttest
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Totalskåre på CAT pre- og post trening i
fysioterapitjenesten n=24
30
25
20
Pretest

15

Posttest
10
5
0
1

2

3 4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Vedlegg 1: Invitasjonsbrev lungegruppe «Et friskt pust»

Lungegruppe* «Et friskt pust»
Kurs for personer med lungesykdom, mild til moderat grad.
*Krever henvisning fra lege.
"Et friskt pust" er et samarbeidsprosjekt mellom fysioterapitjenesten og frisklivssentralen.
Treningen er ledet av fysioterapeut to dager i uken. Kurset går over 12 uker med 1-1,5 timers økter
samt 7 temastunder:
Det vil bli undervist i temaene:








Fysisk aktivitet/ hvorfor trener vi?
Pusteteknikker/ sekretmobilisering/ hvilestillinger
Ernæring
Energiøkonomisering; ergoterapeuten informerer!
Medisinbruk
Psykisk helse/ å leve med kronisk sykdom
Veien videre/ andre tilbud i Nittedal Kommune

Etter avsluttet treningsgruppe hos fysioterapitjenesten vil alle deltkare vil få tilbud om 12 ukers
oppfølging i Frisklivssentralen. Deltakere kan delta på gruppetimer både inne og ute, bassengtrening
og gratis kostholdskurs.
Det vil holdes 2 kurs i året.
Ta kontakt om du ønsker mer informasjon eller for å melde deg på.
Fysioterapitjenesten Tlf. 48 29 72 79 / 42 28 61 46
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Vedlegg 2: Kursmateriell
Kursmateriell
I starten av kurset får alle deltakere utdelt «Å leve med lungesykdom fra LHL» samt
en deltakerliste og oversikt over treningstider for høstsemesteret. Fakta ark fra LHL
får deltakerne underveis i kurset relatert til temastundene.
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Vedlegg 3: Eksempel på timeplan
Oversikt over «Et friskt pust» høsten 2014
Treningstider: Tirsdag og Torsdag kl. 11-12.
Temastunder legges i etterkant av treningstimen annenhver tirsdag.
Tidspunkt
Hva
Ansvarlig
Tirsdag 02/09-14
Første trening
Torsdag 04/09-14
Utholdenhet
Tirsdag 09/09
Styrke
Torsdag 11/09
Styrke
Tema 1: Fysisk aktivitet og
lunge
Tirsdag 16/09
Utholdenhet
Tema 2: Pusteteknikk og
sekretmobilisering
Torsdag 18/09
Styrke
Tirsdag 23/09
Utholdenhet
Torsdag 25/09
Styrke
Tirsdag 30/09
Tema 3: Ernæring
Torsdag 02/10
Utholdenhet
Tirsdag 07/10
Styrke
Tema 4: Energiøkonomisering
Torsdag 09/10
Utholdenhet
Tirsdag 14/10
Styrke
Torsdag 16/10
Utholdenhet
Tirsdag 21/10
Utholdenhet
Torsdag 23/10
Styrke
Tirsdag 28/10
Styrke
Tema 5: Psykisk helse
Torsdag 30/10
Utholdenhet
Tirsdag 04/11
Utholdenhet
Torsdag 06/11
Styrke
Tema 6: Medisinering
Tirsdag 11/11
Styrke
Torsdag 13/11
Utholdenhet
Tirsdag 18/11
Tema 7: Veien videre – LHL og
Glittreklinikken og trening på
Glittreklinikken.
Torsdag 20/11
Utholdenhet
Siste trening
Testing en uke før og en uke etter oppstart.
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Vedlegg 4: Kartleggingsskjema
Navn:__________________________ Personnummer___________________
Sosialt:____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tidligere
sykdommer:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Medisinske forhold:
Får du oppfølging av lege i forhold til din
lungeproblematikk?__________________________________________________________________
Har du utført spirometri test?__________________________________________________________
Tar du noen form for medikamenter i forhold til din lungeproblematikk?________________________
Røyker du?_________________________________________________________________________
Trener du på egenhånd eller på organisert
trening?___________________________________________________________________________

Mål for treningsperioden:

TESTRESULTAT 6 MIN. GANGTEST
Før treningsperiode

Dato:

Etter treningsperiode

Dato:

SaO2 før test:____________
Borg før test:____________
SaO2 etter test:__________
Borg etter test:___________

SaO2 før test:____________
Borg før test:____________
SaO2 etter test:__________
Borg etter test:___________

Antall meter:____________

Antall meter:___________

12

Vedlegg 5: Testprosedyrer
Prosedyre 6 minutters gangtest
Bruk en lang korridor hvor du måler opp avstand mellom startstrek og kjegle på 18 meter. Sørg for at
det ikke forekommer forstyrrelser under testingen, ved å sette opp skilter at det pågår testing.
Pasienten skal ha gode/stabile sko og ledig tøy. Bruker pasienten ganghjelpemiddel til vanlig, skal
vedkommende også bruke det under testen.
Utstyr: stol, kjegle, tape, målebånd, Borg CR 10 skala, pulsoksymeter
Før start: Pasienten skal ikke varme opp. Pasienten skal sitte og hvile i stolen 10 minutter før
teststart. Når pasienten står på startstreken; be pasienten angi anstrengelse grad på Borg skala CR 10
og mål SaO2.
Instruks til pasient før start: « Du skal gå frem og tilbake i 6 minutter. Du skal gå så langt du kan på 6
minutter og du må selv tilpasse tempoet slik at du kan holde tiden ut. Det er mulig du må starte rolig
og heller øke tempo etter hvert. Må du ta pauser underveis, gjør du det, men start å gå igjen så fort
som mulig. Jeg sier i fra når det har gått 3 minutter og 5 minutter, slik at du eventuelt kan justere
tempoet»
Underveis: Du skal telle gjennomførte runder. Ingen oppmuntring underveis.
Instruks etter 3 min: « Du er halvveis, kun 3 minutter igjen. Kjenn etter om du kan øke tempo, eller
om du må redusere på farten for å fullføre»
Instruks etter 5 min: «Du har nå kun 1 minutt igjen»
Etter 6 minutter: «Nå kan du stoppe og stå helt stille» Les av puls samt SaO2 og be pasienten angi
grad av anstrengelse på Borg skala CR 10 samt mål SaO2.Merk av stoppestedet til pasienten og regn
ut antall meter som pasienten har gått.
Bruk av Borgs CR 10 skala: Forklar pasienten at hun/han skal beskrive sin egen subjektive eller
følelsesmessige opplevelse av tungpustenhet på en skala fra 1-10. Ti er absolutt verste
tungpustenhet de noen gang har opplevd. Null brukes kun under hvile og skal ikke brukes under
anstrengelse. Spør pasienten «Hvor tungpusten opplever du deg akkurat nå?» Se vedlegg Borg CR10
skala med gradering av anstrengelse.
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Prosedyre RM- Benpress

EGENSKAPER: Maks styrke ben

UTSTYR: Standard benpress apparat

FØR START: Teste benpressen i forkant av oppvarming slik at pasienten blir kjent med apparatet.
Oppvarmingen skal gjerne starte med 10-12 reps og mindre reps etterhvert (4x4 serier) med
progressivt økt belastning. Overgangen til test serier burde følge naturlig fra oppvarmings serier.

INNSTRUKS TIL PASIENT: «Press ifra med begge ben med vekt på hele foten».

PROSEDYRE: Man skal skyve høyest mulig vekt for en repetisjon med godkjent teknikk. Still inn riktig
avstand fra stolen til platen, individuell tilpassing. Plassere føttene med hoftebreddes avstand.
Vekten skal skyves ved at knærne strekkes fullt ut og holde imot kontrollert på vei tilbake.

Skrevet av: Jenny Hammar
Sist oppdatert: 14.08.2013
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Vedlegg 6: Treningsprogrammer
Direkte fra nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, diagnostisering og
oppfølging av KOLS
Hovedmålet med å trene utholdenhet er å øke pasientens aerobe kapasitet. For
pasienter med Kols har dette stor betydning for forflytningsevne. Økt utholdenhet har
positiv effekt på fysisk kapasitet, livskvalitet og tung pust under aktivitet.
For å oppnå effekt bør intensitet være på >60 % av mak oksygenopptak, tilsvarende
omkring 70 % av maksimal hjertefrekvens. Mange blir begrenset av ventilasjon før de
oppnår optimal treningsintensitet, bruk derfor BORG som rettledning.
Oppvarming: øk gradvis opp mot BORG 4: lett anstrengende pust
Hoveddel: Borg : 5-7 anstrengende til meget anstrengende
Avslutning: Borg <4.
Trening med høy intensitet gir større fysiologiske effekter sammenlignet med lavere
intensitet også hos pasienter med Kols.
Pas. Med mild til moderat kols kan forholde seg til retningslinjer for friske.
Intervaller er bra å bruke. Eks. 30-60 sk. Med høy intensitet, 2-5 min med lavere
intensitet. Eks på intervall: 2-4 min aktivitet. 30 sek-1 min pause. Aktiv pause er bra.

For pasienter med dynamisk hyperinflasjon og/eller fall i oksygenmetning
underaktivitet er korte intervaller med full stopp anbefalt.

Bevegelighetsøvelser bør implementeres i både styrke- og utholdenhetstrening hvor
dynamiske bevegelsesutslag gjennomføres aktivt.
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FOR INNETRENING
De viktigste er markert med rødt. Det andre gjennomføres hvis tid
Oppvarming: 15 min. LHL- cd 2 spor 1-3 tid: 10.05

Hoveddel: 30 min. iberegnet trappegang på 12-15 minutter

Cd 2, spor 4 (1. kondistopp)
Kjør som på LHL treningsprogram. Gjennomføres hvis tid.

Cd 2 spor 7+8
Dele gruppa i 2:
1 gruppe er igjen i salen og gjør :
-Push up mot vegg
-Rotasjon med stav evt. roing mot hverandre med stav
-Reise seg/sette seg hvis 1. kondistopp ikke gjennomføres
2. gruppe går i trapp:5 min.

Cd 2 spor 6
Aktiv pause /bevegelighet
Bekkenvugg
Tå hev og senk- sentral knebøy
Spiraldreining
3- delt trapezius
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Cd 2 spor 8 (siste utholdenhetssang) hvis tid
Dele gruppa i 2
På vers: gå sidelengs, gå med lange skritt og dype knebøy, små jogge, gå på tå med
armer opp mot taket osv
På ref.: stå mot hverandre to og to og «bokse» eller jogge på stedet ol.

Nedtrapping: 15 minutter Cd 2 spor 10 som på bilde + eventuelt
mensendieckøvelser eller andre aktive avspenningsøvelser

FOR UTETRENING
Oppvarming: 15 min. LHL- cd 2 spor 1-3 tid: 10.05 eller gå opp til Varingskollen
togstasjon som oppvarming. Øk belastning gradvis opp mot BORG 4: lett
anstrengende pust.
Hoveddel: Intervalltrening i bakke. Alternativ er intervalltrening på flate før bakken
begynner. Belastningen i intervallene: Borg : 5-7 anstrengende til meget
anstrengende
Varighet på intervaller er fra 2- 4 minutter. Kan også bruke tur opp 1 bakke som
intervall eller intervaller mellom trestammer/lyktestolper Varier på lange intervall og
korte intervall med høyere intensitet. Korte intervall med høy intensitet kan prøves ut
mot slutten av treningsperioden.
Pauser mellom intervaller kan brukes til aktive pauser med letter øvelser for
bevegelighet i overkropp og passive pauser med fokus på bruk av leppepust og
hvilestillinger for å kunne hente seg inn igjen.
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Vedlegg 7: Brosjyre
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