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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I Sverige är det omkring var åttonde person som lever med nedsatt lungfunktion. 
Antalet människor som lider av nedsatt lungfunktion förväntas öka på grund av den kraftiga 
ökningen av fetma och låg fysisk aktivitet. Ändrade levnadsvanor har visat sig kunna bidra 
till förbättrad lungfunktion som i sin tur ökar den fysiskt upplevda HRQoL. Sjuksköterskan 
ska arbeta evidensbaserat och kan genom motiverande samtal hjälpa patienten till positiv 
beteendeförändring.  
Syfte: Att beskriva relationen mellan fysisk hälsorelaterad livskvalitet, BMI och fysisk 
aktivitet hos äldre med nedsatt lungfunktion. 
Metod: Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie baserad på data inhämtad från Swedish 
National study on Aging and Care - Blekinge (SNAC-B). Datan analyserades med deskriptiv 
statistik i frekvenstabell och korstabeller för att tydliggöra relationen mellan variablerna. 
Resultat: Störst andel inom gruppen med BMI ≤24,9 upplevde hög fysisk HRQoL när de 
utövade lågintensiv fysisk aktivitet 2–3 gånger per månad, respektive när de utövade 
högintensiv fysisk aktivitet 1 gång per månad. Störst andel inom gruppen med BMI >24,9 
upplevde hög fysisk HRQoL när de utövade lågintensiv fysisk aktivitet flera gånger per 
vecka, respektive när de utövade högintensiv fysisk aktivitet 2–3 gånger per månad. 
Slutsats: Den upplevda fysiska HRQoL ökade i alla grupper vid utövandet av fysisk aktivitet. 
Störst andel inom gruppen med BMI ≤24,9 upplevde hög HRQoL vid utövandet av 
lågintensiv fysisk aktivitet 2–3 gånger per månad. Vid utövande av lågintensiv fysisk 
aktivitet oftare än 2–3 gånger per månad upplevde en reducerad andel inom gruppen med 
BMI ≤24,9 hög upplevd fysisk HRQoL, vilket var motsägande WHO:s rekommendationer 
om fysisk aktivitet för personer äldre än 65 år. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: BMI, Fysisk aktivitet, Fysisk hälsorelaterad livskvalité, Hälsovägledning, 
Motiverande samtal, Nedsatt lungfunktion, Sjuksköterskan, Spirometri. 
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Inledning 

I Sverige lever omkring 1,3 miljoner människor med en sjukdom i lungorna, det motsvarar 

ungefär var åttonde svensk (Hjärt-Lungfonden, 2019). De två största lungsjukdomar som 

leder till nedsatt lungfunktion är kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och astma (Hjärt-

Lungfonden, u.å.). I Sverige dör omkring 3 000 människor varje år till följd av KOL och 

dödligheten ökar, framför allt hos kvinnor (Socialstyrelsen, 2018). Människans kropp 

påverkas av det biologiska åldrandet då benägenheten för att bli överviktig ökar på grund av 

att skelettmuskulaturen minskar och att underhudsfettet ökar. Det sker även en rad andra 

förändringar i och med åldrandet i kroppen som leder till att lungfunktionen försämras 

(Santana H et al., 2001).   

 

Det finns studier som visar på att personer som är överviktiga och personer som har fetma är 

mer benägna att utveckla astma med 38% respektive 92%, än personer som har ett body mass 

index (BMI) inom referensvärdena för normalvikt (Freitas et al., 2015). År 2025 förväntas 

100 miljoner fler människor drabbas av astma till följd av den drastiska ökningen av fetma i 

världen enligt Freitas et al. (2015). För att förbättra astman hos personer med fetma är 

rekommendationen att fokusera på fysisk aktivitet, kost och självhantering av beteende. Ökad 

fysisk aktivitet kan förbättra livskvaliteten hos individer med nedsatt lungfunktion (Walters et 

al., 2012). Hos astmatiker förbättras inte den vilande lungfunktionen av fysisk aktivitet men 

det förbättrar konditionen och ger vissa positiva effekter på den hälsorelaterade livskvalitén 

(HRQoL) (Carson et al., 2013). Det är därför viktigt att studera om det finns någon relation 

mellan upplevd HRQoL, BMI och fysisk aktivitet hos de som lider av nedsatt lungfunktion. 

Hälsovägledning ingår i sjuksköterskans roll. Sjuksköterskan använder sig av hälsovägledning 

för att hjälpa människor uppnå hälsa. Vägledande samtal utförs för att patienten ska göra egna 

val, med stöd från sjuksköterskan, för att uppnå hälsa (Kostenius & Lindqvist, 2006). För att 

patienter ska orka med att förändra ohälsosamma vanor eller beteenden kan sjuksköterskan ge 

hälsofrämjande insatser i form av samtal eller uppmuntran (Björvell & Thorell-Ekstrand, 

2014). Genom att beskriva relationen mellan upplevd fysisk HRQoL, BMI och fysisk aktivitet 

hos personer med nedsatt lungfunktion kan denna studie bidra till att öka 

allmänsjuksköterskans evidensbaserade kunskapsunderlag. 
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Bakgrund 

Nedsatt lungfunktion 

De lungsjukdomar som flest blir drabbade av i Sverige är astma, sömnapné och KOL (Hjärt-

Lungfonden, u.å.). Om inte andningen fungerar fullt ut kan det ge negativa konsekvenser på 

individens liv. Vid nedsatt lungfunktion kan kroppen inte sköta utbytet mellan koldioxid och 

syre på ett optimalt sätt (Vårdhandboken, 2017). 

 

Det finns två typer av åkommor som kan orsaka problem med luftflödet in och ut ur lungorna, 

de är obstruktiva och restriktiva lungsjukdomar (Johns Hopkins Medicine, u.å.). Definitionen 

för en restriktiv lungsjukdom är att det finns för lite plats för luften i lungorna, det är alltså en 

sänkt total lung capacity (TLC) (Midgren, 2018). En obstruktiv lungsjukdom definieras av 

Karolinska Institutet som alla sjukdomstillstånd som kännetecknas av ihållande hinder för 

luftflödet i luftrören (Karolinska Institutet, u.å.). KOL och astma är obstruktiva 

lungsjukdomar som leder till nedsatt lungfunktion (Hjärt-Lungfonden, u.å.).  

En spirometriundersökning kan enkelt ge viktig information om hu lungfunktionen hos en 

person fungerar (Gagnemo Persson, Olsson, & Thorén, 2016). När en spirometriundersökning 

genomförs krävs emellertid patientens fulla förmåga samt vilja till att medverka. 

Undersökningen kan genomföras statiskt eller dynamiskt. Vid en statisk undersökning utför 

patienten en långsam maximal utandning efter en maximal inandning vilket ger en 

uppfattning om lungvolymkapaciteten. Vid en dynamisk undersökning undersöks patientens 

andningsförmåga i förhållande till tid genom att patienten gör en snabb maximal utandning 

efter en maximal inandning (Henoch, 2014).  

De resultat som redovisas efter slutförd spirometriundersökning tar hänsyn till patientens 

ålder, kön, längd och vikt (Gagnemo Persson, Olsson, & Thorén, 2016). Ett värde som 

presenteras efter slutförd spirometriundersökning är FEV%. FEV% är kvoten av FEV1 

(forcerad exspiratorisk volym under första sekunden) / VC (vitalkapacitet) multiplicerat med 

100 (Ängslycke, 2018). FEV% är ett värde som presenterar procentsatsen av hur mycket av 

lungornas totala volym som andades ut under undersökningen första sekund. FEV% ≥ 70% 

kan indikera på en obstruktiv lungsjukdom (Ängslycke, 2018).  

 

Det biologiska åldrandet har sin påverkan på lungfunktionen genom att 

kroppssammansättningen förändras (Santana et al., 2001). På grund av att kroppslängden 

förändras och att hållningen förändras mot en mer krökt form, minskar det maximala 
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andningstrycket och lungfunktionen blir nedsatt (dos Santos Pascotini, Fedosse, de Castro 

Ramos, Veis Ribeiro, & Trevisan, 2016). Lungvolymen minskar till följd av att bröstkorgen 

blir mindre samt att elasticiteten i lungorna minskar, det bidrar till ett minskat utbyte av 

koldioxid och syre (Mensen, 2010). Benägenheten för att bli överviktig ökar med åldern på 

grund av att underhudsfettet ökar och att skelettmuskulaturen minskar (Santana et al., 2001). 

 

Hälsorelaterad livskvalité 

HRQoL handlar om hur den egna hälsan värderas av individen (Sandman & Kjellström, 

2013). WHO:s definition av hälsa är att det är ett tillstånd av fullständigt socialt, fysiskt och 

mentalt välbefinnande, det är inte endast frånvaro av handikapp och sjukdom (WHO, 2008). 

Livskvalité handlar enligt WHO (u.å.b) om individens livssituation i relation till dennes 

uppfattning om kultur, normer, förväntningar, intressen och värderingar i förhållande till sina 

egna mål. Inom hälso- och sjukvårdssamanhang används begreppet livskvalité ofta och 

associeras till begreppet gott liv (Sandman & Kjellström, 2013). För livskvalitén är hälsa en 

viktig domän, andra domäner som väger in är aspekter av värderingar, kultur och andlighet 

(CDC, 2018). HRQoL innebär hälsan som påverkas av den allmänna livskvalitén (SBU, 

2012). HRQoL omfattar de aspekter som har en tydlig påverkan på hälsan, fysiskt eller 

mentalt (CDC, 2018). 

 

SF-12 

SF12 är ett kortare frågeformulär som är baserat utifrån frågeformuläret SF36 (Bilaga 2) som 

utvecklades för att mäta HRQoL (Younsi & Chakroun, 2014). SF12 är en hälsoundersökning 

som består av ett frågeformulär med 12 frågor från 12 artiklar. Frågeformuläret har 

svarsalternativ på en skala från två till sex och svarar på åtta hälsobegrepp om den sociala 

funktionen, fysiska funktionen, psykisk och emotionell hälsa, kroppslig smärta, allmän hälsa 

samt livskraft (Younsi & Chakroun, 2014). Svaren sammanställs och ger en översikt på den 

fysiska och psykiska hälsan (Le, 2014). En hög poängsättning från SF12-enkäten indikerar på 

hög upplevd HRQoL. Poängen räknas ut med hjälp av en algoritm som är baserad på 

regressionsanalys, resultatet redovisas som 1 eller 0. Ettan står för att personen har en hög 

hälsorelaterad livskvalité och nollan står för att personen har en låg hälsorelaterad livskvalité. 

Den psykiska och den fysiska hälsorelaterade livskvalitén genererar poäng var för sig (Hagell, 

Westergren, & Årestedt, 2017). SF12 är översatt till de flesta större språk som t.ex. svenska, 

tyska, spanska och japanska (Younsi & Chakroun, 2014). 
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Body mass index 

Under 2018 var det 61% av befolkningen mellan 65–84 år som uppgav att de var överviktiga  

och 18% i samma åldersgrupp uppgav att de hade fetma (Folkhälsomyndigheten, 2019b). Det 

visar på att övervikt och fetma är ett av det allvarligaste och vanligaste folkhälsoproblemen 

som finns (Livsmedelsverket, 2019). Det vanligaste sättet att definiera övervikt och fetma i 

epidemiologiska sammanhang bygger på att vikten beräknas i förhållande till kroppsytan för 

att ta fram siffror till BMI (Follin & Nyström, 2016). Formeln för att beräkna BMI är vikten i 

kilogram dividerat med längd i kvadrat (kg/m2). WHO anger att intervallet för BMI som 

motsvarar normalvikt hos vuxna är mellan 18,5–24,9 kg/m2, intervallet 25,0–29,9 kg/m2 

klassas som förfetma (pre-obesity), intervallet 30–39,9 kg/m2 klassas som fetma, värden över 

40 kg/m2 klassas som grav fetma. Värden under 18,5 kg/m2 klassas som underviktig (WHO, 

u.å.a). 

 

Fysisk aktivitet  

Fysisk aktivitet kan förbygga ohälsa enskilt eller i kombination med sunda matvanor 

(Folkhälsomyndigheten, 2019a). Fysisk aktivitet har en positiv inverkan på flera 

hjärnfunktioner, däribland koncentrationen och minnet (Chaddock et al., 2010). Det har även 

visats att fysisk aktivitet kan skydda mot demens, depression och ångest (Rydholm Hedman, 

2014). WHO (2010) rekommenderar att vuxna över 65 år bör utöva minst 150 minuter 

lågintensiv fysisk aktivitet eller minst 75 minuter av hög intensitet per vecka. Intensiteten kan 

variera under ett träningspass och tiden kan distribueras ut över fler mindre pass under 

veckan. Folkhälsomyndigheten (2019a) ger exempel på att lågintensiv fysisk aktivitet kan 

vara en promenad i 30 minuter fem dagar i veckan med raskt tempo, de ger även exempel på 

att högintensiv fysisk aktivitet kan vara löpträning i 20-30 minuter tre gånger i veckan. Fysisk 

aktivitet som är muskelstärkande för kroppens stora muskelgrupper bör utövas minst två 

gånger per vecka. Folkhälsomyndigheten (2019a) uppger även att äldre bör träna sin balans. 

Lexell, Frändin och Helbostad (2008) beskriver att individer som har en kronisk sjukdom eller 

funktionshinder som gör att de inte når upp till rekommendationerna bör vara så aktiva som 

deras tillstånd möjliggör. Enligt Willman (2014) kan legitimerad sjuksköterska, läkare eller 

sjukgymnast skiva ut fysisk träning på recept (FaR) som är rekommenderad träning för att öka 

patientens egenvård. Folkhälsomyndigheten (2019a) beskriver att stillasittande under 

långvarig tid bör undvikas med regelbundna bensträckare som aktiverar musklerna några 

minuter. Försämringen av lungfunktionen hos de med redan existerande obstruktiva 
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lungsjukdomar kan enligt Dogra et al. (2018) påskyndas av en stillasittande livsstil. Freitas et 

al. (2015) skriver att fysisk aktivitet har visat förbättringar på luftvägarnas överkänslighet hos 

astmatiker och att det även har visat på en ökad hälsorelaterad livskvalité. Walters et al. 

(2012) skriver att ökad fysisk aktivitet kan förbättra livskvalitén hos individer med nedsatt 

lungfunktion och det kan förebygga försämringen av deras lungfunktion. 

 

Motiverande samtal 

Sjuksköterskan har i uppgift att identifiera det friska och förebygga hälsorisker hos människor 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). I sjuksköterskans kompetensbeskrivning framgår det 

även att sjuksköterskan ska erbjuda patienten möjlighet till att förbättra, bibehålla eller återta 

sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning samt uppnå bästa möjliga 

livskvalité (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ska i sitt arbete arbeta 

evidensbaserat (DiCenso, Guyatt, & Ciliska, 2005). Att arbeta evidensbaserat innebär att det 

kliniska beslutsfattandet grundas på en integration av beprövade metoder, bästa vetenskapliga 

underlag, klinisk expertis och patientens värderingar (DiCenso et al., 2005). 

En välutvecklad omvårdnadsåtgärd som sjuksköterskan kan använda sig av för att stödja 

positiv beteendeförändring hos människor är motiverande samtal (MI) (Farbring & Rollnick, 

2015). Metoden går ut på att sjuksköterskan ska undersöka vad patienten vet genom samtal 

och därefter, med patientens tillåtelse, fylla i de eventuella kunskapsluckorna (Wiklund 

Gustin, 2015). Återkoppling mellan sjuksköterskan och patienten görs för att sjuksköterskan 

ska höra hur patienten uppfattade den information som tillfördes, hur patienten tänker kring 

informationen och vilken nytta patienten tror informationen kan medföra till 

beteendeförändringen (Wiklund Gustin, 2015). Med motiverande samtal kan sjuksköterskan 

motivera patienten till att återta makten över sin situation. Under förändringsprocessen ska 

sjuksköterskan finnas som stöd tills patienten känner sig trygg i att fatta egna beslut 

(Tingström, 2014). 

 

Genom att använda sig av en följande stil i motiverande samtal kan sjuksköterskan lyssna till 

en persons berättelser och bilda en uppfattning av patientens personlighet, syn på hälsa, 

värderingar, behov av självbestämmande samt personlighet (Farbring & Rollnick, 2015). Med 

en styrande stil i motiverande samtal ska sjuksköterskan förmedla information till patienten, 

till exempel berätta vad som måste utföras för att patienten ska nå sitt mål. Med den 
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vägledande stilen i motiverande samtal vägleder och uppmuntrar sjuksköterskan patienten till 

att försöka uppnå målet självständigt (Farbring & Rollnick, 2015). 

 

Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteorin som Rosemarie Rizzo Parses beskriver utgår ifrån det existentiellt 

mänskliga i situationen med individens livserfarenhet som huvudfokus (Sievert & Chaiklin, 

2012). I teorin samexisterar människan och skapar rytmiska vågor i universum. Människan är 

öppen och kan själv välja åsikter i en situation men människan bär ansvaret för 

konsekvenserna av valet (Nursing Theory, 2011). För att göra patienten medveten om sina 

möjligheter till personliga val har sjuksköterskan en aktiv roll i de motiverande hälsosamtalen 

(Sievert & Chaiklin, 2012). Människa–liv–hälsa är odelbart för blivandet i teorin som även 

uppger att blivandet är en rytmisk process som bildas av människans och universums 

samverkan. Människan värderar och relaterar prioriteringar beroende på livserfarenheter och 

miljöer vilket skapar mönster som bidrar till processen av att överskrida mellan möjligheterna 

som alstrar blivandet. Inom teorin ses människan som mer än enbart summan av delarna utan 

som en helhet. Hälsa ses som en process av varandet och blivandet som samverkar med 

värderingar av val (Nursing Theory, 2011). Personer som har nedsatt lungfunktion har 

möjlighet att påverka sin HRQoL genom förändring av sina levnadsvanor såsom fysisk 

aktivitet som i sin tur kan påverka patientens BMI. Med motiverande hälsosamtal kan 

sjuksköterskan göra patienten medveten om att det är den som har ansvaret över sina val och 

att det är patienten som har makten över förändringen av sina levnadsvanor (Wiklund Gustin, 

2015).  

 

Problemformulering 

Var åttonde svensk lever med en sjukdom i lungorna (Hjärt-Lungfonden, 2019), vilket kan 

påverka och begränsa dem i det dagliga livet (Santana et al., 2001). Den äldre befolkningen 

har en ökad benägenhet för negativ påverkan på lungfunktionen genom kroppens biologiska 

åldrande (Santana et al., 2001), samt genom att generellt vara mer stillasittande (Dogra et al., 

2018). Långvarigt stillasittande och fysisk inaktivitet påskyndar minskningen av 

lungfunktionen vilket i sin tur kan påverka den upplevda hälsorelaterade livskvalitén (Walters 

et al., 2012). Förändring av levnadsvanor har visat sig bidra till förbättrad lungfunktion 

(Walters et al., 2012), liksom till upplevelse av bättre livskvalitet hos de med nedsatt 

lungfunktion (Carson et al., 2013). För att sjuksköterskan ska kunna bygga sin 
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hälsovägledning på evidensbaserad kunskap och motivera individer till beteendeförändring 

behövs ökad kunskap om relationen mellan upplevd fysisk HRQoL, BMI samt nivå av fysisk 

aktivitet hos äldre med nedsatt lungfunktion. 

 

Syfte 

Att beskriva relationen mellan fysisk hälsorelaterad livskvalitet, BMI och fysisk aktivitet hos 

äldre med nedsatt lungfunktion. 

 

Metod 

Design 

Den använda studiedesignen är en kvantitativ tvärsnittsstudie (Kristensson, 2014). Den 

kvantitativa forskningen grundar sig i att det finns en mätbar verklighet. Den strävar efter att 

på ett objektivt sätt undersöka likheter, förekomster, orsaker, skillnader, samband eller 

effekter som rör ett eller flera fenomen (Kristensson, 2014). Signifikativt för en kvantitativ 

studie är att insamlad data representeras som siffror (Billhult, 2017c).  

En tvärsnittsstudie kännetecknas med att mättillfället endast sker vid ett enda tillfälle. 

Designen ger en bild om hur verkligheten ser ut här och nu vid mättillfället, den används även 

för att finna samband mellan olika variabler (Kristensson, 2014). En tvärsnittsstudie används 

för att på ett strukturerat sätt jämföra och observera relationer och skillnader mellan olika 

variabler (Billhult, 2017c). Datan inhämtades från den longitudinella äldrestudien Swedish 

National study on Aging and Care (SNAC) databas i Blekinge (Lagergren et al., 2004). Datan 

bearbetades med deskriptiv statistik i korstabeller och i frekvenstabeller. 

 

Studiekontext 

Swedish National study on Aging and Care  

Den äldre befolkningen som är 65 år och över, ökar kraftigt och förväntas öka med 32% till år 

2025 (Lagergren et al., 2004). SNAC är en longitudinell studie som består av en 

vårdsystemdel och en befolkningsdel. Studien utförs för att öka välbefinnandet och främja 

hälsan hos den äldre populationen, öka kunskapen om hur åldrandet och vårdtjänster påverkar 

ohälsan samt identifiera riskfaktorer för att förbättra vården och hälsan för den äldre 
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befolkningen. SNAC studerar den psykologiska och den sociala miljön samt 

funktionsaktiviteter (Lagergren et al., 2004).  

 

Datan i SNAC samlas in från fyra olika områden i Sverige: Blekinge, Hälsingland, Skåne och 

Stockholm, materialet samlas in via intervjuer, frågeformulär och kliniska undersökningar 

(Lagergren et al., 2004). SNAC startades på initiativ av regeringen (Lagergren et al., 2004). 

Forskningsprojektet stöds av Socialdepartementet samt regionerna, kommunerna och 

universiteten i de fyra områdena. De som deltar i SNAC är personer som är äldre än 60 år och 

får vårdtjänster under längre tid, två månader eller längre, från kommun eller region (tidigare 

landsting), exkluderade är de som endast får matleveranser. Insamling av data utförs av 

särskilt utbildad personal som är legitimerade sjuksköterskor, läkare och psykologer. 

Undersökningstiden är omkring fyra till sex timmar per person (Lagergren et al., 2004). 

 

 

Under perioden mellan mars 2001 till mars 2003 genomfördes den första datainsamlingen, 

även kallad baseline 2001–2003. Uppföljning av de olika åldersgrupperna görs med 

sexårsintervall för deltagare som är 60-78 år. Äldre över 78 år tenderar att försämras snabbare 

i sin hälsa än vad yngre äldre gör, därför följs de som är äldre än 78 år upp med treårsintervall 

för att upptäcka sjukdomar (Lagergren et al., 2004). Förutom baseline 2001–2003 tillkom det 

nya deltagare till SNAC, det vill säga nya baseline, mellan 2007–2009 samt mellan 2014–

2015. 

Figur 1: Baseline och åldersundersökningsprocessen i SNAC-Blekinge med 3 Baseline totalt. 
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Urval 

Studiens urval är baserat på deltagare från SNAC:s material i Blekinge (SNAC-B), från alla 

baseline vilket motsvarar 1 816 deltagare. Inklusionskriterier var deltagare från SNAC-B med 

ett FEV%-resultat <70% efter slutförd spirometriundersökning vid baseline och att 

frågeformuläret SF12 (Bilaga 1) skulle vara slutfört. Data från 149 deltagare inkluderades 

slutligen i studien.  

 

Bortfall  

Ett planerat bortfall är de deltagare som inte uppfyller inklusionskriterierna (Billhult, 2017a). 

Från grunddatans 1 817 deltagare var det 360 som inte hade genomfört en 

spirometriundersökning och de exkluderades därför från studien. Av de som hade genomfört 

en spirometriundersökning var det 1 277 stycken deltagare som hade FEV%-värde ≥70% och 

exkluderades därför från studien. Det var 180 deltagare som hade ett FEV%-värde <70%. Av 

de 180 deltagarna var det 31 som inte hade utfört frågeformuläret SF12 och de exkluderades 

därför från studien. I studien inkluderades 149 deltagare. 

Ett internt bortfall inom en variabel (inga svar eller missing data) innebär deltagare valt att 

avstå från att besvara den särskilda variabeln (Patel & Davidson, 2019). Antalet deltagare som 

ej besvarade frågeformuläret D46 (Bilaga 3) var 31 stycken. Det var 22 deltagare som ej 

besvarade frågeformuläret D47 (Bilaga 4). De som ej besvarat D46 eller D47 presenteras inte 

i Figur 2 respektive Figur 3. I Tabell 1 presenteras varje variabels svarsfrekvens. 

 

Datainsamling  

Studien använde sig av redan insamlad data från SNAC-B. De variabler som användes var 

FEV%-resultatet från spirometriundersökningen, upplevd fysisk HRQoL, BMI, D46 (Bilaga 

3) samt D47 (Bilaga 4). För att samla in data om upplevd HRQoL har SNAC använt sig av 

frågeformuläret SF12 (Bilaga 1). SNAC har använt D46 för att samla in data om individens 

frekvens av utövad lågintensiv fysisk aktivitet. SNAC använde D47 för att samla in data om 

individens frekvens av utövad högintensiv fysisk aktivitet. SNAC samlar in data för att 

beräkna BMI via mätning av längd samt vägning av vikt. 
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Dataanalys 

Variablerna som användes i studien var FEV%-värdet, SF12, BMI, D46 och D47. För att 

kunna mäta de olika svaren som kommer från datainsamlingen behöver variablerna brytas ner 

till koder med siffror för att få ut material från datan (Eliasson, 2013). SF12, D46 och D47 var 

nominalvariabler. FEV%-värdet var en kvotvariabel från grunddatan som kodades om till en 

nominalvariabel. BMI var en kvotvariabel från grunddatan som kodades om till en 

nominalvariabel. Kvotskalan utgör den högsta nivån av mätbarhet, det är möjligt att studera 

skillnader mellan värdena eftersom avståndet mellan alla mätvärden inom variabeln är 

detsamma (Olsson och Sörensen, 2011). På nominalnivå ger mätvärdena en indelning i 

kategorier (Patel & Davidson, 2019). Två kategorier skapades för variabeln BMI, detta för att 

jämföra dem mot varandra och för att observera BMI:s roll i relationen med upplevd fysisk 

HRQoL och mängd utövad låg- respektive högintensiv fysisk aktivitet per månad. Freitas et 

al. (2015) skriver att övervikt har en bevisad effekt på lungorna, därav delades grupperna upp 

vid det BMI-värde som enligt WHO (u.å.a) är gränsvärdet mellan normalvikt och övervikt. 

Den ena gruppen var BMI >24,9, den omfattade alla med BMI motsvarande för-fetma, fetma 

och grav fetma. Den andra gruppen var BMI ≤24,9, den omfattade alla med BMI motsvarande 

normalvikt samt undervikt. 

 

Programmet IBM SPSS statistics 26 användes för att hantera och analysera datan (ibm, 2019). 

I denna studie analyserade data med korstabeller samt med en deskriptiv samanställning. 

Korstabellering används för att observera ifall två eller flera variabler samvariera (Ejlertsson, 

2012). Vid utförandet av korstabellering anges en variabel horisontalt och en variabel 

vertikalt, det är möjligt att applicera fler variabler. I denna studie ställdes variabeln upplevd 

fysisk HRQoL vertikalt mot fysisk aktivitet horisontellt, BMI ställdes som tredje variabel i 

korstabelleringen. Eftersom det finns två variabler för fysisk aktivitet, lågintensiv och 

högintensiv, genomfördes två olika korstabelleringar.  

 

Resultatet redovisas deskriptivt i frekvenstabeller och linjediagram. Genom att använda sig av 

tabeller och diagram kan läsaren på ett enklare sätt få en uppfattning av resultatet 

(Naturvårdsverket, u.å.). För att beskriva datan i en frekvenstabell redovisades variablerna på 

olika sätt, variablerna redovisades i medelvärde, standardavvikelse, procent och faktiska 

nummer. Medelvärde (m) användes för att få ut ett snittvärde ur en grupp. Standardavvikelse 

(SD) är avvikelsen åt båda hållen av medelvärdet och används för att redovisa lägsta och 

högst avvikelsen från variabeln. Procent (%) används för att få fram hur stor andel som har 
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besvarat frågan och användes i studien för att tydligare se sambanden mellan variablerna. 

Faktiska nummer (n) redovisar det faktiska antalet som har till exempel besvarat en fråga 

(Kristensson, 2014). De olika redovisningsformerna används för att ge läsaren tydlig en 

överblick över deltagarna som inkluderats i studien och ger en sammanfattning av materialet 

(Billhult, 2017a). 

 

Etisk övervägande  

Alla deltagare i SNAC har gett sitt samtycke till projektet. Hanteringen av individernas 

personuppgifter ska följa svenska lagar om sekretess och integritet. Olika samtycken krävs i 

projektet beroende på vad deltagaren lämnar för uppgifter, för vård- och servicedelen krävs 

muntligt samtycke, i den andra delen av undersökningen, vilket är delen om befolkningen, 

krävs skriftligt samtycke från deltagaren. SNAC fick av Karolinska institutetiska kommittéer 

(KI dnr 00-446) och Lunds universitet (LU dnr 650-00, LU 744-00) etiska behörigheter för att 

genomföra projektet (Lagergren et al., 2004).  

 

Göra-gott-principen handlar om att främja det goda samt minska och förebygga skada. Icke-

skada-principen handlar om att inte kränka människans integritet eller orsaka psykisk och 

fysisk smärta (Sandman & Kjellström, 2013). I studien utgår författarna från göra-gott-

principen. Sjuksköterskan har en aktiv roll i patientens process om att bli medveten om sina 

möjligheter till val, medvetenheten om levnadsvanornas påverkan kan bidra till att den 

upplevda HRQoL kan blir högre och därför gör studien gott (Tingström, 2014). Vissa 

variabler i studien är känsligare än andra att diskutera, det kan bland annat vara variabler som 

handlar om individers levnadsvanor. Icke-skada-principen används som utgångspunkt, datan 

som kom från SNAC-B var kodad vilket innebär att det inte går att urskilja en specifik individ 

från mängden. När författarna tog emot data ifrån SNAC-B skrev de under på att förvara 

datan säkert och återlämna den efter att den fyllt sitt syfte. Sjuksköterskan ska i sin profession 

arbeta evidensbaserat. Nyttan med denna studie väger över riskerna eftersom studien strävar 

efter att vidga sjuksköterskans evidensbaserade kunskapsunderlag om relationen mellan 

upplevd fysisk HRQoL, BMI och fysisk aktivitet i motiverande hälsosamtal med patienter 

som lider av nedsatt lungfunktion. 

 



 
 

 15 

Resultat 

Andelen män var större än andelen kvinnor i båda grupperna (Tabell 1). Medelåldern var 

lägre (74 ± 10,4) hos de som upplevde hög fysisk HRQoL än hos de som upplevde låg fysisk 

HRQoL (77 ± 10,0). Det genomsnittliga BMI-värdet var lägre hos de som upplevde hög 

fysisk HRQoL (25,6 ± 3,9) än hos de som upplevde låg fysisk HRQoL (26,1 ± 4,3). 

 

I gruppen med hög fysisk HRQoL var andelen som aldrig utövade lågintensiv fysisk aktivitet 

7,5% (Tabell 1). Majoriteten inom gruppen utövade lågintensiv fysisk aktivitet motsvarande 

flera gånger per vecka eller oftare.  

Inom gruppen med låg fysisk HRQoL var andelen som aldrig utövade låg fysisk aktivitet 

23,5%. Majoriteten inom gruppen utövade lågintensiv fysisk aktivitet motsvarande flera 

gånger per vecka eller oftare (Tabell 1). 

Majoriteten inom gruppen med hög upplevd fysisk HRQoL utövade högintensiv fysisk 

aktivitet. Majoriteten av de med låg upplevd fysisk HRQoL utövade aldrig högintensiv fysisk 

aktivitet (Tabell 1). 

 

Tabell 1: Frekvenstabell. Beskriver könsfördelning, medelålder, upplevd fysisk HRQoL, Body mass index (BMI) samt 

högintensiv och lågintensiv fysisk aktivitet. SD = standardavvikelse, n = nummer/antal, % = andel av totala antalet svar. 

Variabler 
     

Hög upplevd 
fysisk HRQoL 

Låg upplevd 
fysisk HRQoL 

Svarsfrekvens 
(%) 

Kön män n(%)/ 
kvinnor n(%) 

    
59 (55,1) /         
48 (44,9) 

22 (52,4) /         
20 (47,6) 

100 

Medelålder ± SD      74 ± 10,4 77 ± 10,0 100 

BMI (medelvärde 
± SD) 

     25,6 ± 3,9 26,1 ± 4,3 100 

Fysisk aktivitet         

  
Lågintensiv 
n(%) 

      85,2 

   Aldrig  7 (7,5) 8 (23,5)   
   1 gång per månad 5 (5,4) 3 (8,8)   
   2–3 gånger per månad  13 (14,0) 4 (11,8)   
   Flera gånger per vecka  46 (49,5) 9 (26,5)   
   Varje dag  22 (23,7) 10 (29,4)   

  
Högintensiv 
n(%) 

      79,2 

   Aldrig  42 (48,3) 22 (71,0)   
   1 gång per månad  3 (3,4) 1 (3,2)   
   2–3 gånger per månad 15 (17,2) 2 (6,5)   
   Flera gånger per vecka 21 (24,1) 4 (12,9)   
    Varje dag 6 (6,9) 2 (6,5)   
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Upplevd fysisk HRQoL relaterat till lågintensiv fysisk aktivitet och BMI 

Störst andel som upplevde hög fysisk HRQoL inom gruppen med BMI ≤24,9 återfanns hos de 

som utövade lågintensiv fysisk aktivitet 2–3 gånger per månad (Figur 2). Vid utövande av 

lågintensiv fysisk aktivitet oftare än 2–3 gånger per månad minskande andelen som upplevde 

hög fysisk HRQoL. Andelen som upplevde hög fysisk HRQoL var som lägst hos de som 

aldrig utövade lågintensiv fysisk aktivitet. 

Andelen med hög HRQoL inom gruppen med BMI >24,9 var som lägst hos de som utövade 

lågintensiv fysisk aktivitet 1 gång per månad (Figur 2). Störst andel som upplevde hög fysisk 

HRQoL inom gruppen utövade lågintensiv fysisk aktivitet flera gånger per vecka. 

 

 

Upplevd fysisk HRQoL relaterat till högintensiv fysisk aktivitet och BMI 

Andelen som upplevde hög fysisk HRQoL inom gruppen med BMI ≤24,9 var som störst hos 

de som utövade högintensiv fysisk aktivitet 1 gång per månad. Andelen som upplevde hög 

fysisk hälsorelaterad livskvalité var som lägst hos de som aldrig utövade högintensiv fysisk 

aktivitet (Figur 3). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aldrig (n=6) 1 gång per
månad (n=6)

2–3 gånger 
per månad 

(n=7)

Flera gånger
per vecka

(n=24)

Varje dag
(n=20)

A
nd

el
 m

ed
 h

ög
 u

pp
le

vd
 f

ys
is

k 
H

R
Q

oL
 (

%
)

Lågintensiv fysisk aktivitet

BMI ≤24,9 (totalt n=63)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Aldrig (n=9) 1 gång per
månad (n=2)

2–3 gånger 
per månad 

(n=10)

Flera gånger
per vecka

(n=31)

Varje dag
(n=12)

A
nd

el
 m

ed
 h

ög
 u

pp
le

vd
 f

ys
is

k 
H

R
Q

oL
 (

%
)

Lågintensiv fysisk aktivitet

BMI >24,9 (totalt n=64)

Figur 2: Beskriver andelen inom grupperna med BMI ≤24,9 respektive >24,9 som upplever hög upplevd fysisk HRQoL i relation till hur ofta 

de utövar lågintensiv fysisk aktivitet. Totalt n beskriver hur många deltagare som inkluderas i linjediagrammet. n beskriver hur många som 

svarat enligt ett specifikt svarsalternativ från D46. 
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Andelen med hög fysisk HRQoL inom gruppen med BMI >24,9 var som lägst hos de som 

aldrig utövade högintensiv fysisk aktivitet. Den upplevda fysiska HRQoL var som högst hos 

de som utövande högintensiv fysisk aktivitet 2-3 gånger per månad (Figur 3). 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kvantitativ tvärsnittsstudie användes för att beskriva relationen mellan den upplevda 

fysiska HRQoL, BMI och fysisk aktivitet hos äldre med nedsatt lungfunktion. Datan i studien 

inhämtades från SNAC-B som hanterar stora mängder data. Studien hade ett stort urval och 

ett begränsat antal variabler vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) är signifikativt för en 

kvantitativ studie. En kvantitativ tvärsnittsstudie är enligt Kristensson (2014) och Billhult 

(2017c) lämplig eftersom den kan användas för att se samband samt jämföra och kartlägga 

olika variabler. 

 

De 149 individer som inkluderades i studien var de som i SNAC-B visat sig ha nedsatt 

lungfunktion, det vill säga FEV% <70%, samt att de slutfört frågeformuläret SF12 (Bilaga 1). 

Studiens syfte kunde uppnås genom att undersöka de som hade nedsatt lungfunktion, därför 
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Figur 3: Beskriver andelen inom grupperna med BMI ≤24,9 respektive >24,9 som upplever hög upplevd fysisk HRQoL i relation till hur ofta 

de utövar högintensiv fysisk aktivitet. Totalt n beskriver hur många deltagare som inkluderas i linjediagrammet. n beskriver hur många som 

svarat enligt ett specifikt svarsalternativ från D47. 
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blev FEV% <70% vid genomförd spirometriundersökning ett inklusionskriterie. SF12 som 

mäter upplevd HRQoL är en essentiell variabel för att uppnå studiens syfte, därför blev 

genomförandet av SF12 ett inklusionskriterie. I studien användes BMI och antalet utövade 

låg- respektive högintensiva fysiska aktiviteter per månad som oberoende variabler, den 

fysiskt upplevda HRQoL ställdes som den beroende variabeln. Kristensson (2014) beskriver 

att oberoende variabler inte påverkar varandra men de påverkar den beroende variabeln. 

 

I den data som inhämtades från SNAC har inte alla deltagare besvarat varje variabel vilket 

medför att det finns ett internt bortfall (missing data eller saknade data). Kristensson (2014) 

förklarar att bortfall är ett hot mot kvantitativa studiers kvalité. Två av de variabler som 

inkluderas i studien besvarades inte av alla deltagare. Variablerna var D46 (Bilaga 3) och D47 

(Bilaga 4). Svarsfrekvensen på D46 uppmättes till 85,2% och svarsfrekvensen uppmättes till 

79,2% på D47. Enligt Billhult (2017b) är hög svarsfrekvens viktigt för studiens kvalité. För 

att inkludera så många svar som möjligt i studien inkluderades deltagare även om de inte hade 

besvarat alla oberoende variabler. Billhult (2017b) uppger att en svarsfrekvens bör uppnå 

minst 70-75% för att vara acceptabel. Svarsfrekvensen i både D46 och D47 besvarades av 

tillräckligt många deltagare för att uppnå den acceptabla svarsfrekvensen. Reliabiliteten och 

validiteten är hög då studiens data är inom den acceptabla svarsfrekvensen. Om studien hade 

baserats på data där alla deltagare besvarat alla variabler hade 111 individer inkluderats, vilket 

hade kunnat ge ett annat resultat. 

 

Lungfunktionen minskar normalt med det biologiska åldrandet (Santana et al., 2001). I 

studien användes FEV% <70% som referensvärde för att avgöra om en person hade nedsatt 

lungfunktion eller inte. FEV% är den volym luft som en individ kan forcera ut ur lungorna 

under en sekund mätt under en spirometriundersökning (Ängslycke, 2018). FEV% är ett 

statiskt värde som inte tar hänsyn till det biologiska åldrandet på lungorna. Det finns därför en 

risk för underdiagnostik hos de som är yngre och en risk för överdiagnostik hos de som är 

äldre (Sundh & Hesselmar, 2018). Hade gränsvärdet för nedsatt lungfunktion varit lägre hade 

ett mindre antal deltagare inkluderats i studien vilket skulle kunna påverka studiens resultat. 

 

Data samlas in till SNAC-B genom intervjuer, enkäter, kliniska undersökningar och tester 

(Lagergren et al., 2004). Hela undersökningen tar mellan fyra till sex timmar och insamlingen 

genomförs av utbildade sjuksköterskor, läkare och psykologer (Lagergren et al., 2004). Om 

flera personer ska hjälpas åt för att samla in data till undersökningen är det viktigt att den 
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ansvariga forskaren går igenom hur det ska genomföras. Anledningen till att det utförs är för 

att alla som ska samla in data ska vara eniga om tillvägagångssättet vilket ökar reliabiliteten 

av den insamlade datan (Eliasson, 2013). För denna studien innebär det att reliabiliteten är 

hög eftersom utbildad hälso- och sjukvårdspersonal samlat in datan i enighet med varandra. 

Deltagarna i SNAC är randomiserat utvalda och de väljer själva om de vill delta i studien eller 

ej (Lagergren et al., 2004). Det kan medföra att deltagare som är sjuka kan ha valt att avstå 

från att delta i studien och att studien enbart får svar från den friskare befolkningen. Det kan 

innebära att ett stort antal individer med nedsatt lungfunktion kan ha avstått från att delta i 

SNAC. För denna studien kan det innebära att den inhämtade datan från SNAC-B inte är 

representativ för antalet äldre med nedsatt lungfunktion, vilket är en svaghet. 

 

SF12 (Bilaga 1) är en utarbetad enkät om fysisk och psykisk upplevd HRQoL från 

frågeformuläret SF36 (Bilaga 2) som det genomförts många studier på (Younsi & Chakroun, 

2014). Validiteten på enkäten är stark eftersom frågorna har blivit bevisade att de mäter det de 

är avsedda att mäta (Kristensson, 2014). En individs upplevelser är subjektiva (Asp & 

Ekstedt, 2014). I SF12 uppskattar besvararna sina upplevelser om sin tillvaro och situation. 

Individers uppfattningsförmåga är subjektiva och därför kan uppfattningen av samma 

situation skilja sig åt mellan två individer (Wiklund Gustin, 2015). SF12 kan vara en svaghet i 

studien eftersom den kvantitativt mäter subjektiva upplevelser. 

 

Datan har hanterats av studiens båda författare. Båda författarna har utfört analyserna för att 

kontrollera analysernas utfall vilket styrker studiens reliabilitet. Datan analyserades med 

korstabeller och i frekvenstabeller. Studiens syfte kunde uppnås genom att observera 

relationer och skillnader mellan de olika kvot- och nominalvariablerna som studien hanterade. 

Korstabeller är enligt Eliasson (2013) en metod som passar bra för att åskådliggöra 

fördelningar av olika nominal- och ordinalvariabler, det fungerar även med korstabeller för 

intervall- och kvotvariabler om de har få svarsalternativ, vilket kvotvariablerna i denna studie 

hade. För att öka tydligheten mellan variablernas relation i korstabellerna redovisades de som 

linjediagram. Frekvenstabeller anger hur materialet fördelar sig över variabelns skala. Vid 

jämförelse mellan två grupper kan en frekvenstabell tydliggöra skillnader mellan grupperna 

(Patel & Davidson, 2019). 

 

Gränsvärdet för BMI mellan normalvikt och övervikt är enligt WHO (u.å.a) 24,9 kg/m2. 

Denna studie använde sig av det som gränsvärde för att göra en fördelning av studiens 
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deltagare, de placerades antingen i gruppen BMI ≤24,9 eller i gruppen BMI >24,9. BMI ger 

en uppfattning om hur mycket en person väger per kvadratmeter. Rydholm Hedman (2014) 

skriver att BMI inte presenterar kroppssammansättningen. Individer som är muskulösa kan 

därför bli felgrupperade till följd av att deras muskelmassa är så hög att de får ett BMI 

motsvarande förfetma, fetma eller grav fetma. 

BMI kan däremot kompletteras med en mätning av midja-stusskvoten som kan ge information 

om fettets fördelning på kroppen (Strömberg, 2019). Midja-stusskvoten har visats vara ett 

tillförlitligt mått för att bedöma risker för komplikationer till följd av det höga BMI:t 

(Strömberg, 2019). Ett instrument som hade presenterat deltagarnas kroppssammansättning är 

en BIA-våg (bioelectrical impedance analysis) (Walter-Kroker, Kroker, Mattiucci-Guehlke, 

& Glaab,  2011). Vågen skickar ofarliga elektriska impulser genom kroppen och räknar 

därefter ut bland annat fettmassan genom att subtrahera den fettfria massan från den totala 

kroppsvikten (Walter-Kroker et al., 2011). Användandet av detta instrument hade minskat 

risken för att deltagare placerats i fel grupp vilket hade ökat studiens validitet. 

 

Generaliserbarhet i en studien innebär att studiens resultat går att generalisera till andra 

grupper av människor, miljöer eller omständigheter (Kristensson, 2014). Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) är det viktigt för en studies generaliserbarhet att variablerna har hög grad av 

validitet och reliabilitet. Den data som inhämtats från den longitudinella äldrestudien SNAC-

B har samlades in med vedertagna frågeformulär och undersökningar av särskilt utbildad 

vårdpersonal, det ger variablerna hög validitet och reliabilitet vilket styrker studiens 

generaliserbarhet.  

 

Resultatdiskussion 

Störst andel som utövade lågintensiv fysisk aktivitet och upplevde hög fysisk HRQoL inom 

gruppen med BMI ≤24,9 återfanns hos de som utövade lågintensiv fysisk aktivitet 2–3 gånger 

per månad – ökat antal utförda lågintensiva fysiska aktiviteter efter det värdet ledde till att 

andelen som upplevde hög fysisk HRQoL minskade (Figur 2). Störst andel som utövade 

högintensiv fysisk aktivitet och upplevde hög fysisk HRQoL inom samma grupp återfanns 

hos de som utövade högintensiv fysisk aktivitet 1 gång per månad (Figur 3). WHO (2010) 

rekommenderar att alla över 65 år ska utöva minst 150 minuter fysisk aktivitet med låg 

intensitet samt 75 minuter fysisk aktivitet med hög intensitet i veckan för att undvika sjukdom 

och stärka hälsan. Störst andel inom gruppen med BMI ≤24,9 som upplevde hög fysisk 
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HRQoL återfanns hos de som utövande mindre fysisk aktivitet än det WHO 

rekommenderade. 

Resultatet visade att störst andel av deltagarna inom gruppen med BMI ≤24,9 som upplevde 

låg fysisk HRQoL återfanns hos de som aldrig utövade lågintensiv fysisk aktivitet (Figur 2). 

Störst andel som upplevde låg fysisk HRQoL inom samma grupp återfanns hos de som aldrig 

utövade högintensiv fysisk aktivitet (Figur 3). Detta överensstämmer med tidigare forskning 

(Dogra et al., 2018 ;Freitas et al., 2015). 

 

Störst andel som utövande lågintensiv fysisk aktivitet och upplevde hög fysisk HRQoL inom 

gruppen med BMI >24,9 återfanns hos de som utövande lågintensiv fysisk aktivitet flera 

gånger per vecka. Störst andel som utövade högintensiv fysisk aktivitet och upplevde hög 

fysisk HRQoL inom samma grupp återfanns hos de som utövade högintensiv fysisk aktivitet 

2–3 gånger per månad. Att gruppen som utövade lågintensiv fysisk aktivitet flera gånger per 

vecka upplevde en hög livskvalité beskriver Lexell, Frändin och Helbostad (2008) är en av 

många fördelar med fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet är en viktig del i att förebygga ohälsa 

som bidrar till att den äldre generationen bibehåller sin självständighet samt att de får fler år 

utan funktionshinder.   

 

Inom gruppen med BMI >24,9 upplevde störst andel låg fysisk HRQoL när de utövade 

lågintensiv fysisk aktivitet 1 gång per månad. Inom samma grupp upplevde störst andel låg 

fysisk HRQoL hos de som aldrig utövade högintensiv fysisk aktivitet. Att utöva fysisk 

aktivitet är den behandling som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten (2019a) för de som 

är överviktiga. För de som har nedsatt lungfunktion och högt BMI kan fysisk aktivitet vara en 

effektiv metod för att minimera den fortsatta försämringen av lungfunktionen och bidra till att 

de ska få en högre livskvalité (Garcia-Aymerich, Lange, Benet, Schnohr, & Anto, 2007). 

Personer som är överviktiga har en högre hjärtfrekvens och ett ökat andningsarbete vid 

utövandet av fysisk aktivitet än vad de med normal vikt har, vilket beror på att en större 

kroppsmassa kräver mer syre (Hulens, Vansant, Lysens, Claessens, & Muls, 2001; Salvadori 

et al., 1999). Överviktiga klagar oftare på skelettsmärta i samband med utövandet av fysisk 

aktivitet (Tervo, 2009). Smärtan kan bero på bristen av utövandet av fysisk aktivitet som 

stärker musklerna och skelettet (Salvadori et al., 1999: Tervo, 2009). Det kan vara en 

anledning till att störst andel med låg upplevd fysisk HRQoL inom gruppen med BMI >24,9 

återfinns hos de som utövar lågintensiv fysisk aktivitet 1 gång per månad. 
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Inom gruppen med BMI ≤24,9 som utövade lågintensiv fysisk aktivitet kunde det observeras 

att andelen deltagare som upplevde hög fysisk HRQoL ökade fram till att de utövade 

lågintensiv fysisk aktivitet 2–3 gånger per månad. Vid ökat antal utövade fysiska aktiviteter 

efter det sjönk andelen som upplevde hög fysisk HRQoL. Under KOL:s sjukdomsförlopp 

tenderar patienter att avmagra eftersom lungorna kräver mycket energi, att patienterna får en 

minskad aptit samt att det blir fysiskt ansträngande för dem att äta (Riksförbundet Hjärtlung, 

2019). Nonato et al. (2015) har tidigare visat att personer med nedsatt lungsjukdom till följd 

av KOL är tydligt begränsade i sin vardagliga aktivitet till följd av den nedsatta 

andningsfunktionen, hjärt- och lungstatusen, det minskade näringsintaget och den perifera 

muskelstyrkan vilket påverkar deras livskvalité. Utövandet av mer fysisk aktivitet kan därför 

medföra att gruppen med BMI ≤24,9 upplever en negativ påverkan på sin livskvalité då de 

redan påverkades negativt i det vardagliga livet. För att upprätthålla och reducera den fortsatta 

försämringen av lungfunktionen är regelbunden utövad fysisk aktivitet väsentligt (Garcia-

Aymerich et al., 2007). 

 

Tidigare forskning (Dürr et al., 2014) har visat på betydelsen av utövandet av fysisk aktivitet 

för personer med nedsatt lungfunktion för att höja den upplevda HRQoL. I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) framgår det tydligt att 

sjuksköterskan ska erbjuda patienten möjligheter till att förbättra, bibehålla eller återfå sin 

hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga 

välbefinnande och livskvalitet fram till döden. Rosemarie Rizzo Parses omvårdnadsteori utgår 

ifrån att det som är existentiellt mänskligt i situationen och har individens livserfarenhet som 

huvudfokus (Sievert & Chaiklin, 2012). Människan bär ansvaret för konsekvenserna av valen 

den gjort utifrån sina prioriteringar baserat på livserfarenheter och miljöer där människan 

själv gör sina val i situationen (Nuring theory, 2011). Mycket tyder på att inaktivitet är 

orsaken till kronisk sjukdom och inte åldrandet (Lexell, Frändin & Helbostad, 2008). Hälsa 

går att främja och funktionshinder går att förebygga med fysisk aktivitet hos personer med 

sjukdomsbild och låg funktionsnivå enligt Lexell, Frändin och Helbostad (2008).  

Sjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat vilket innebär att det kliniska beslutsfattandet 

grundas på beprövade metoder, klinisk expertis, bästa vetenskapliga underlag och patientens 

värderingar (DiCenso et al., 2005). Motiverande samtal är en välutvecklad omvårdnadsåtgärd 

som används av sjuksköterskor för att hjälpa patienten genomföra beteendeförändringar 

(Farbring & Rollnick, 2015). Denna studies resultat kan vara en del i det kunskapsunderlag 

som sjuksköterskan använder i det motiverande samtalet. Alla patienter är olika och har 
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individuella behov. Sjuksköterskan behöver därför anpassa bemötandet och det motiverande 

samtalet efter den aktuella patienten för att denne ska uppnå en positiv beteendeförändring. 

Sjuksköterskan kan genom motiverande hälsosamtal göra patienten medveten om sina 

möjligheter till både lågintensiv och högintensiv fysisk aktivitet och dess positiva effekter på 

den upplevda fysiska HRQoL. Genom motiverande samtal kan sjuksköterskan ge vägledning 

på ett sådant sätt som bidrar till att patienten kan rikta och forma ett beteende som hjälper 

patienten att uppnå sina mål (Wiklund Gustin, 2015). 

 

Slutsats 

Andelen som upplevde hög fysisk HRQoL var generellt högre hos de som utövade fysisk 

aktivitet än hos de som aldrig utövade fysisk aktivitet, oavsett intensitet. Störst andel som 

upplevde hög fysisk HRQoL och utövande lågintensiv fysisk aktivitet inom gruppen med 

BMI >24,9 återfanns hos de som utövade lågintensiv fysisk aktivitet flera gånger per vecka. I 

gruppen BMI >24,9 förblev andelen som upplevde hög fysisk HRQoL stor vid utövandet av 

mer frekvent lågintensiv fysisk aktivitet flera gånger per vecka.  

Störst andel som upplevde hög fysisk HRQoL och utövande lågintensiv fysisk aktivitet inom 

gruppen med BMI ≤24,9 återfanns hos de som utövade lågintensiv fysisk aktivitet 2–3 gånger 

per månad. Vid högre frekvens på utförandet av lågintensiv fysisk aktivitet per månad avtog 

andelen som upplevde hög fysisk HRQoL, vilket går emot de rekommendationer för fysisk 

aktivitet som WHO satt upp för personer över 65 år.  

För att vidare utveckla kunskapen inom området bör forskning med statistiska tester utföras. 

Eftersom SF12 hanterar både fysisk och mental upplevd HRQoL bör även den mentala 

aspekten av den upplevda HRQoL hos äldre med nedsatt lungfunktion undersökas i relation 

till BMI och fysisk aktivitet. 
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F79. Hur stor del, under de senaste 4 veckorna, har Du känt Dig lugn och  
harmonisk?  

1  Inget av tiden 

2  Lite av tiden 

3  En del av tiden                                                                                                  

4  En hel del av tiden                                                                                                   

5  Största delen av tiden 

6  Hela tiden 
 

F80. Hur stor del, under de senaste 4 veckorna, har Du varit full av energi? 

1  Inget av tiden 

2  Lite av tiden 

3  En del av tiden                                                                                                  

4  En hel del av tiden                                                                                                   

5  Största delen av tiden 

6  Hela tiden 
 

F81. Hur stor del, under de senaste 4 veckorna, har Du känt Dig dyster och ledsen? 

1  Inget av tiden 

2  Lite av tiden 

3  En del av tiden                                                                                                  

4  En hel del av tiden                                                                                                   

5  Största delen av tiden 

6  Hela tiden 
 

F82. Hur stor del, under de senaste 4 veckorna, har Ditt kroppsliga hälsotillstånd 
 eller dina känslomässiga problem stört dina möjligheter att umgås?  
(t.ex. hälsa på släkt vänner etc). 

1  Inget av tiden 

2  Lite av tiden 

3  En del av tiden                                                                                                  

4  En hel del av tiden                                                                                                   

5  Största delen av tiden 

6  Hela tiden 
 

F83. I  allmänhet skulle Du vilja säga att Din hälsa är 

1  Dålig 

2  Någorlunda 

3  God 

4  Mycket god 

5  Utmärkt 
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Bilaga 3 
 

D46. Motionerar Du regelbundet med lättare motion – nu eller tidigare 
(Promenader på vägar och i parker, skogspromenader, korta  
cykelturer, lätt gymnastik, golf eller annan liknande verksamhet )  
 

  a. De senaste 12 månaderna                      b. Tidigare 

Aldrig   1  1  

En gång per månad  2  2  

2 – 3 ggr per månad  3  3  

Flera ggr per vecka  4  4  

Varje dag   5  5  
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Bilaga 4 

 
 
D47. Motionerar Du regelbundet med mer intensiv motion – nu eller tidigare  
(Jogging, raska långpromenader, tungt trädgårdsarbete, långa cykelturer, intensiv gymnastik,  
långfärdsskridskor, skidåkning, simning, bollspel (ej golf) eller annan liknande verksamhet?) 
   

                                                       a. De senaste 12 månaderna           b. Tidigare 

Aldrig   1  1  

En gång per månad  2  2  

2 – 3 ggr per månad  3  3  

Flera ggr per vecka  4  4  

Varje dag   5  5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


