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Plan for foredraget: 

• Bakgrunn for masterprosjektet  

• Respiratoriske og muskulære utfordringer ved fysisk aktivitet. 

• Respirasjonsmuskeltrening 

• Inspiratorisk muskeltrening for pasienter med KOLS 

• Kort om IMT KOLS-studien 



Bakgrunn 

• Master i klinisk fysioterapi ved Høgskolen i Bergen 

• Spesialitet hjerte-, lunge- og intensivfysioterapi 

• Sykehuset Innlandet HF 

• Folkesykdommen KOLS  

• 3-400 000. Hordalandstudien forekomst på 14% = 700 000? Store 
mørketall. 

 

Waatevik 2013 



Behandling av KOLS 

• 1% av helsebudsjettet 

• Hoveddelen til de med alvorlig 
KOLS. 

• Sykehusinnleggelser. 

• Samhandlingsreformen legger mer 
av behandlingen over på 
kommunene. 

• Nasjonalt kolsråd etterlyser bedre 
tilbud om fysioterapibehandling i 
kommunene. 

 



Utfordringer i fysioterapibehandling 

• Geografi – lange avstander. 

• Økonomi – samhandlingsreformen. 

• Kompetanse – retningslinjene favner kanskje ikke de dårligste? 
Lungefysioterapi er spesialisert. Lite tematisert på bachelornivå. 

• Sykdommen i seg selv – slitsomt å møte opp til behandling. 

• Angst, depresjon og isolasjon. 



Respiratoriske utfordringer 
• Obstruksjon/tap av elastisitet 

• Hyperinflasjon/air-trapping 
• Redusert inspiratorisk reserve.  

• I:E-ratio. 1:1,5-2 Friske, 1:3-4 KOLS 

• Økt slimproduksjon 
• Obstruksjon, energikrevende å hoste, flaut?  

• Gassutveksling 
• Redusert overflate ved emfysem. 

Mindre O2 og 
mer CO2 i blodet 

J. Hogg 2004 



Lungevolum ved KOLS 



Sirkulatoriske utfordringer 
• Redusert kapillarisering 

• Hyperinflasjon 
• Høyresidig hjertesvikt 

• Redusert minuttvolum 

• Redusert gassutvekslingsflate 
• Shunting. 

• Komorbiditet 
• Hjertesvikt 

• Aterosklerose 

• Hypertensjon 

• Iskemisk hjertesykdom 

GOLD 2011 



Utfordringer i skjelettmuskulatur 

• Systemisk inflammasjon og oksidativt stress 
• Hypermetabolisme, kakeksi. 

• Økt katabolisme og redusert anabolisme. 

• Hypotrofi – mindre tverrsnitt. 

• Hypoventilasjon 
• Økt laktat, H+ hemmer muskelkontraksjon. 

• Muskelfibertype 
• Prosentvis større andel type II muskelfibre. Dårlig utholdende - laktat 

• Quadricepsstyrke viktig prediktor for mortalitet 
ATS F.Maltais et al. 2014 



Utfordringer i respirasjonsmusklatur 

• Inflammasjon og oksidativt stress. 

• Både funksjonelt og reelt nedsatt 
styrke. Redusert maksimalt 
inspiratorisk trykk - MIP. 

• Økt type I og redusert type II i forhold 
til friske. Utfordres ikke. 

• Hyperinflasjon 
• Begynne inspirasjon mot elastisk 

motstand. 
• Lengde-tensjon. 

• Økt bruk av aksessorisk muskulatur 
ved både inspirasjon og ekspirasjon 

McConnell 2013 



Forholdet mellom IP og MIP 

IP/MIP frisk IP/MIP KOLS 



Fysiologiske utfordringer under fysisk 
aktivitet 
• Fysisk aktivitet – utover hvilemetabolismen – mer O2!  

• Dynamisk hyperinflasjon – respirasjonsfrekvensen blir for rask til at 
man får fullført ekspiriet. 

• Ventilatorisk begrenset – mindre inspiratorisk reserve, redusert 
respirasjonsmuskelstyrke til å imøtekomme kravet, følelse av økt 
respirasjonsarbeid.  

• Dyspné, ubehag/redsel – fear avoidance - inaktivitet 

• Redusert blodforsyning til skjelettmuskulatur, økt laktatproduksjon. 

• Gjelder også respirasjonsmusklene, hindrer oksygentilførsel. 

• Redusert muskelmasse. 





Behandling av KOLS 

• Røykeslutt 

• Medisiner 

• Lungerehabilitering 

 



Lungerehabilitering 

• «Individuelt tilpasset undersøkelse og behandling som består av, men 
ikke begrenser seg til, fysisk trening, undervisning og atferdsendring» 

• Spesialisthelsetjenesten. 

• LHL-klinikken Glittre, Granheim Lungesykehus, KOLS-skoler og 
lungetreningsgrupper på de store sykehusene. 

• Fysisk trening er sentralt. 



Treningsanbefalinger for pasienter med KOLS 

• Utholdenhet: Intervallbasert. Høy belastning 70-90% av HR max 

• Styrke: Ulik anbefaling fra land til land. Norge 6RM vs USA 15RM. 
Trene styrke for å tåle utholdenhetstrening? 

• Dekondisjonerte eldre langsom tilvenning for å unngå skader, men det 
er IKKE farlig å bli støl!  

• Treningsprinsipper: overload, spesifisitet og reversibilitet 

• Individuell tilpasning etter form, symptomer og komorbiditet. 

• Viktig med ernæring for de kakektiske. 

 
ACSM 2014, Helsedirektoratet 2012 



Inspiratorisk muskeltrening 



Inspiratorisk muskeltrening 

• Mye brukt til pasienter med nevrologiske skader eller sykdommer. 

• Brukes til pasienter med KOLS i USA, Australia, Storbritannia, Sentral 
Europa og Norden, men ikke i Norge.  

• Nevnes i ATS/ERS guidelines som verktøy for de svakeste. 

• Mye forskning på IMT og KOLS. 

• God effekt på dyspné, maksimalt inspiratorisk trykk (MIP), fysisk 
kapasitet, desaturasjon for O2 og helserelatert livskvalitet. 

 
Gosselink 2011, McConnell 2013, Geddes 2008 



Hvorfor IMT for pasienter med KOLS? 

• Nedsatt MIP – følelse av respirasjonsarbeid, nedsatt toleranse for 
trening, respirasjonssvikt når kravene øker som under 
eksaserbasjoner, dyspné. 

• Desensitivisering av pustearbeid. 

• Redusere hyperinflasjon – I:E ratio, pulmonal hypertensjon 

• Økt peak inspiratory flow rate – inhalasjonsmedisiner pulver. 

• Mindre dyspné og mer aktivitet = bedre helserelatert livskvalitet? 

• Mer spontan aktivitet hos friske eldre. 



Ulike typer IMT 

• Normokapnisk hyperventilasjon 
• Utholdenhetstrening. Idrettsutøvere. Krever tid og motivasjon. 

• Terskelbasert 
• Puster mot en fjærventil som løses ut når man puster hardt nok inn. 

• Luftstrømsmotstand 
• Passiv 

• Dynamisk 

• Stor forskjell i pris på apparater. 

 
 



Dosering av IMT 

FITT 

• Frekvens – 3-6 dager i uken 

• Intensitet – 22-70% MIP 

• Tid – 30-60 min 

• Type – Terskelbasert eller dynamisk luftstrømsmotstand. 

 

• 30 respirasjoner a 50%MIP x 2 daglig gir overload hos friske. 

 
McConnell 2013, Geddes 2008 



Hvem har best effekt? 

• Eldre 

• Sterkt nedsatt MIP <60cmH2O 

• IMT alene, ikke sammen med 
eller istedenfor generell fysisk 
trening. 

 

 

 
Gosselink 2011 



Masterprosjektet 

• «Kan inspiratorisk muskeltrening øke maksimalt inspiratorisk trykk, 
fysisk kapasitet, sykdomsspesifikk livskvalitet og redusere 
funksjonsnedsettelse grunnet dyspné hos pasienter med alvorlig KOLS 
i Norge?» 

 

• Enkeltblindet randomisert kontrollert studie. 

• 20 pasienter med KOLS grad III-IV fra Elverum. MIP <60cmH2O. Ikke 
fysioterapi. Kognitivt og fysisk i stand til IMT. 



Intervensjonen 

Frekvens Daglig i 6 uker. 

Intensitet 50% av MIP. 

Tid 30 inspirasjoner x 2. 2-5 minutters hviletid mellom hver økt. 

Treningstype Terskel IMT fra FRC i sittende stilling med neseklype. 



Hva skjedde? 

• Tre inkluderte på fire måneder 

 

• Møtte ikke opp til kontroll 

• Kom fra andre steder  

• For høy MIP 

• Trente hos fysioterapeut 

• Gangtest var avskrekkende 



Hvordan gikk det for de tre inkluderte? 
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Hva har jeg lært? 

• Sykehuset Innlandet er et bra sted å jobbe. 

• Mange av pasientene som er inne til kontroll på medisinsk poliklinikk 
har tilbud om fysioterapibehandling. (Hvem er det som ikke møter til 
kontroll?) 

• Terskelbasert IMT er trygt, enkelt og det er god comliance. 

• IMT er et verktøy vi bør ha i verktøykassa og det bør forskes mer på i 
Norge. 

• Jeg skal ikke ta doktorgrad. 

 



 
Takk for meg! 


