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Inledning 

Motion har stor betydelse för såväl förebyggandet av sjukdomen som vården av flera långtidssjuk-
domar1-5. I de nuvarande motionsrekommendationerna betonas nyttan med regelbunden motion 
samt skadligheten med orörlighet. I de senaste rekommendationerna nämns även särskilt skadlig-
heten med överdrivet sittande1-3, 6-12.  
 
Motionen som rekommenderas för alla vuxna (18–64 år) består av uthållighetsmotion samt motion 
som upprätthåller och förbättrar muskelstyrkan och -uthålligheten. Den rekommenderade mängden 
uthållighetsmotion är 2 1/2 timmar per vecka, då det är fråga om måttlig belastning, och hälften av 
tiden, då det är fråga om tung belastning. Exempel på motionsformer med måttlig belastning är 
gårds- och trädgårdsarbete, bärplockning, svampplockning, fiske, promenader och cykling. Acku-
muleringen av mängden motion per vecka förutsätter med andra ord inte regelrätt handledd motion, 
utan även vardags- och nyttomotion och motion när man sköter ärenden passar bra som hälsomot-
ion. Promenader i trappor och uppförsbacke, simning, vattenlöpning och skidåkning är å sin sida 
exempel på motionsformer som överensstämmer med tung belastning. Träning av muskelstyrka 
och -uthållighet rekommenderas för alla vuxna två gånger per vecka. För upprätthållande och för-
bättrande av dem är till exempel gymträning, dans och stretchning.1, 2, 6-12 Kortvarig måttlig eller tung 
motion är också nyttigt (mindre än 10 min.) och den totala mängden aktivitet kan ackumuleras i 
också mycket små mängder åt gången under dagen3.  
 
Motionsrekommendationen för vuxna ligger till grund för den rekommenderade mängden motion 
för äldre (över 65 år) och/eller långtidssjuka. För äldre rekommenderas dessutom upprätthållande 
och träning av rörligheten och balansen, till exempel med övningar som görs hemma för att upp-
rätthålla den motoriska beredskapen. För långtidssjuka rekommenderas individuell anpassning av 
motionsrekommendationen för vuxna.1, 2, 6, 7, 10, 11 I handledningen av hälsomotion kan man ta hjälp 
av UKK-institutets motionsrecept 13 och motionscirkel11, som förtydligar motionsrekommendationen 
med bilder. De har utarbetats separat för personer över 65 år14 och personer vars motion förutsätter 
anpassning med anledning av rörelsesvårigheter eller användning av hjälpmedel15. Ur hälsoper-
spektiv är redan lite och lätt fysisk aktivitet i små mängder åt gången (bilaga 1) ett bättre alternativ 
än långvarigt stillasittande eller annan inaktivitet. Fysisk aktivitet är till nytta för långtidssjuka och för 
äldre generellt, och en del av nyttorna realiseras omedelbart3.  
 
Globalt sett är fysisk inaktivitet (bilaga 1), den fjärde största individuella riskfaktorn som ökar dödlig-
heten1, 16. Inaktivitet är mer vanligt bland KOL-patienter än den övriga befolkningen17-21. Inaktiviteten 
ökar KOL-patienternas symptom, försämringsperioder och behov av sjukhusvård, medan motion 
kan hjälpa till att minska dem alla17, 21, 22. Med fysisk aktivitet kan man även minska dödlighetsrisken 
för KOL-patienter17, 22-25.  
 
Stödet från yrkesutbildade inom sjukvården är av yttersta vikt för att minska KOL-patienternas inak-
tivitet och öka deras totala mängd aktivitet. Många KOL-patienter har redan vid tidpunkten för dia-
gnosen även andra sjukdomar som begränsar prestationsförmågan (bilaga 1). Fysisk träning har 
en bromsande eller till och med en förbättrande effekt på försämringen av funktionsförmågan (bilaga 
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1). Fysisk träning är till hjälp vid förebyggandet och vården av inte bara KOL, utan även flera typiska 
sjukdomar associerade med KOL21, 26, såsom osteoporos, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes3, 6, 12, 27, 
ångest, depression, utmattning och sömnproblem3.  
 
Motion och genomförande av den i sjukdomens olika skeden är ett viktigt delområde för egenvårds-
handledningen för KOL-patienter. KOL-patienters fysiska aktivitet ser ut att minska redan i det be-
gynnande skedet av sjukdomen18, 25, 29, vilket innebär att motion bör uppmärksammas genast då 
personen får sin diagnos.  
 
Med motion kan man avse och uppfatta många olika saker och därför är det i handledningssituat-
ionen viktigt att förklara vad man vid varje tillfälle menar med motion. Med tanke på vården och 
egenvården av KOL är det väsentligt att öka den fysiska aktiviteten samt minska inaktiviteten och 
stillasittandet, till exempel genom att aktivt avbryta sittandet och stillaståendet såväl hemma som 
på arbetet och på sjukhuset. Hälsomotion (bilaga 1) är viktigt för alla KOL-patienter i alla skeden av 
sjukdomen. Ledd motion har konstaterats vara bra redan i det begynnande skedet av sjukdomen. 
En del behöver terapeutisk (bilaga 1) träning oberoende av vilket skede sjukdomen är i28.  
 
Fysisk inaktivitet, kan vara en anledning till insjuknandet eller en påföljd till det. Mängden inaktivitet 
och orsakerna till den ska utredas för varje KOL-patient. En frisk person är inaktiv, om ett av följande 
attribut inte realiseras:  
1) motion med minst måttlig intensitet i 30 minuter minst fem dagar i veckan  
2) motion med hög intensitet i 20 minuter minst tre dagar i veckan eller  
3) motsvarande mängder i kortare perioder (måttlig intensitet 10 min. x 3 eller högre intensitet 10 
min x 2).25  
 
Idag vet man att KOL försämrar skelettmuskulaturens (musklerna som styrlederna) funktion i krop-
pen. Muskelförtvining (muskelatrofi) och försvagad muskelkraft försämrar den fysiska prestations-
förmågan. Ändringar i kroppens ämnesomsättning försämrar å sin sida musklernas uppbyggnad. 
Andra faktorer som försämrar KOL-patienternas muskelstyrka är inflammationsreaktioner, oxidativ 
stress (obalans i cellernas/kroppens redox-reduktionsläge) och hypoxi (kroppens försämrade upp-
tag av syre med syrebrist i centrala nervsystemet som påföljd). Dessutom försämras muskelfunkt-
ionen i främst de nedre extremiteterna under sjukdomens försämringsperioder. Fysisk träning är 
den mest erkända vårdmetoden för dessa förändringar.30  
 
I en akut KOL-försämringsfas utvecklas nedsatt funktionsförmåga i patienternas muskler snabbt 
och återhämtningen är långsam. Detta gäller även för sjukdomens systemiska effekter. Den ned-
satta funktionsförmågan gäller funktionen för såväl musklerna i extremiteterna som andningsmusk-
lerna. Man har inte fullständig kännedom om mekanismen som orsakar dessa förändringar. Flera 
olika faktorer leder till förändringarna, såsom musklernas ämnesomsättning (ämnesomsättning som 
bryter ned katabol l), celldöd (apoptosi) och oxidativ stress. Man har även konstaterat ofördelaktiga 
förändringar i cellernas protein- och mitokondriefunktion, vilket orsakar störningar i cellens energi-
produktion. Faktorer som leder till en försämringsfas är ökad systemisk inflammation, oxidativ 
stress, försämrad energibalans, hypoxi (syrebrist på vävnadsnivå), hyperkapni (CO2-ackumule-
ring), acidos (vävnadssyra) och fysisk inaktivitet. Utöver dessa har även kortikosteroidmedicinering, 
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rökning och associerade sjukdomar förknippats med försämringsfaser.31, 32 KOL-relaterade försäm-
ringsfaser är kritiska med tanke på patientens situation, eftersom de har en betydande inverkan på 
patientens fysiska aktivitet och funktionsförmåga, skelettmuskulaturens funktion och livskvaliteten. 
Återhämtningen från en försämringsfas tar tid, till och med flera månader, och alla patienter åter-
hämtar inte sig till ett lika bra skick som de var i före skovet.  
 
Andnöd är den vanligaste symptomen på KOL33, 34 och det förekommer oberoende av sjukdomens 
svårighetsgrad35. Det kan hända att KOL-patienter undviker fysisk aktivitet på grund av andnöden. 
Detta kan leda till ökad inaktivitet, minskad fysisk uthållighet, isolering och depression36. Andnöd 
och andfåddhet är två olika saker. Vid motionsprestationer är det önskvärt med andfåddhet och 
vanligen planar den ut när motioneringen avslutas. Däremot kan KOL-patienten känna av andnöd 
före, under och efter motioneringen. Symptomen på andnöd är kroppens signal om att personen 
upplever en obalans mellan andningen och tillräcklig syresättning. Orsakerna till andnöden kan vara 
många, såsom obstruktion, hypoxemi, hyperkapni och hyperventilation. I händelse av symptom på 
andnöd vid motionering är det bra att dra ned på takten eller ta en paus från motionsprestationen, 
känna efter om symptomet går över eller om det är ett tecken på en funktionsstörning som hotar 
kroppen.  
 
KOL-patienter är en mycket heterogen patientgrupp, där prestationsförmågan, beroende på sjuk-
domens patofysiologiska bild, kan begränsas av obstruktion av luftvägarna eller lungvävnadsskada 
(emfysem) eller en kombination av dessa. Dessutom kan motionsvanorna före insjuknandet för per-
soner i medelåldern och äldre personer vara olika. Således kan orsakerna som försvårar utbytet av 
gaser i lungorna vara olika (trängningar i luftrören, alveolitskador eller orörlighet), vilket innebär att 
det i takt med att sjukdomen framskrider är bra att bedöma behovet av ytterligare medicinering eller 
syretillförsel. Användning av syrgas i vardagen och i samband med motionering ska diskuteras med 
patienten och hens anhöriga även i samband med planerade mottagningsbesök, inte bara i akuta 
situationer.37 

 

Alla KOL-patienter bör uppmuntras till att upprätthålla en aktiv livsstil38 och att röra på sig oberoende 
av vilket skede sjukdomen är i22. Motionshandledningen ska vara individuell och ta hänsyn till pati-
entens önskemål, aktuella kondition och behov. Handledningen ska uppmuntra patienten att upp-
rätthålla eller öka mängden hälsomotion och andra hälsosamma levnadssätt för att optimera sitt 
eget mående. Tätheten mellan träningstillfällena, intensiteten i träningen (hur hårt man tränar), trä-
ningsformen (kontinuerlig eller av intervalltyp), träningens varaktighet samt tillräcklig återhämtning39 
är slutresultat på en lyckad träning  
 
KOL-patienter i god vårdbalans, som lider av andnöd och försämrad prestationsförmåga, ska diri-
geras till motionsträning som leds av en yrkesutbildad person38. En KOL-patient, som blir andfådd 
vid promenad på jämnt underlag i en takt som hen själv bestämt, ska erbjudas rehabilitering40. Ett 
centralt innehåll i rehabiliteringen av KOL-patienter är individuell och ändamålsenlig fysisk träning, 
det vill säga terapeutisk träning ledd av en yrkesutbildad (fysioterapeut)41.  
 

• Fysisk rehabilitering:  
o 45–90 min. tre gånger i veckan, varav minst två ledda  
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o rehabiliteringsperiodens varaktighet 6–12 veckor 
o intensitetsnivå för träningen: 60–80 procent av den symptom begränsade 

prestationsnivån   
o lungrehabiliteringens resultat ska mätas med minst ett prestationsförmå-

getest eller en symptomenkät och en enkät om livskvaliteten22.  
 
Om KOL-patienten insjuknar i luftvägsinfektion, är vila av yttersta vikt. När infektionssymptomen 
bryter ut (allmän känsla av att vara sjuk, plötslig slemupphostning, hosta och trängningar i luftvä-
garna) finns det skäl att undvika rörelser som belastar det kardiovaskulära systemet. Infektionen 
ökar slemproduktionen och försämrar flimmerhårens funktion. Även om de initiala symptomen av-
tar, är lungornas funktionsförmåga vanligen ännu inte helt normal. I återhämtningsskedet kan det 
förekomma ökad känslighet för kontraktion i luftrören, då andningen effektiviseras i samband med 
att patienten rör på sig. Detta ökar i sin tur luftvägarnas motstånd och andningsmusklernas arbete, 
vilket under belastning orsakar normal andfåddhet som ökar lättare och en känsla av andnöd.42  
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Rekommendationer 

KOL-patientens inaktivitet och stillasittanden  
 

1. Uppmuntra alla KOL-patienter att röra på sig, eftersom  
 

➢ KOL-patienter uppenbarligen rör sig mindre jämfört med personer i samma ålder med 
friska lungor (B).  

• Den fysiska aktiviteten kan minska redan innan patienten har fått sin faktiska KOL-dia-
gnos43, 44.  

• KOL-patienters fysiska aktivitet ser ut att minska redan i det begynnande skedet av sjuk-
domen18, 25, 29.  

• Motionsaktiviteten minskar i takt med att sjukdomen framskrider45.  
• Den fysiska aktiviteten minskar särskilt bland personer med symptom på andnöd18, 44, 46.  
• Fysisk aktivitet verkar förbättra livskvaliteten för KOL-patienter, trots att motstridiga resultat 

har konstaterats20.  
 
2. Uppmuntra alla KOL-patienter till ett så fysiskt aktivt levnadssätt som möjligt, eftersom  

 
➢ dödlighetsrisken uppenbarligen är större bland KOL-patienter som rör sig lite än bland 

dem som rör sig måttligt eller mycket (B).  

 

Motion i sjukdomens lindriga skede  

 
3. Uppmuntra KOL-patienten till fysisk träning redan i det tidiga skedet av sjukdomen, ef-

tersom  
 

➢ man med ändamålsenlig fysisk träning uppenbarligen kan förbättra livskvaliteten för 
KOL-patienter (B).  

 
4. Handled individuellt den fysiska träningen, eftersom  

 
➢ patienter som har en lindrig form av KOL verkar vara en heterogen grupp (C).  
 
5. Uppmuntra KOL-patienten till raska promenader, eftersom  

 
➢ raska promenader har uppenbarligen ett samband med minskad mortalitetsrisk framför 

allt bland patienter som lider av lindrig eller måttlig KOL (B). 
 

 

Terapeutisk träning för KOL-patienter  
 
6. Den fysiska rehabiliteringen av KOL-patienter ska bedömas individuellt, eftersom  
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➢ rehabilitering som innehåller aerobisk träning förbättrar KOL-patienternas fysiska funkt-
ionsförmåga och livskvalitet (A).  

 
7. Styrketräning under ledning av en fysioterapeut rekommenderas för de KOL-patienter 

vars muskelstyrka har försämrats, eftersom  
 

➢ försämrad lårmuskel- och andningsmuskelstyrka verkar ha en koppling till försämrad 
prestationsförmåga (C).  
 

➢ styrketräning uppenbarligen ökar muskelstyrkan i både över- och underkroppen (B).  
 
8. Uppmuntra KOL-patienten att välja en motionsform som passar hen själv, som hen enligt 

sina egna önskemål kan genomföra i kortare perioder (intervallträning) eller långvarig, 
högintensiv träning, eftersom  
 

➢ KOL-patienternas motionsträning, både kortvariga övningar (intervallträning) och högin-
tensiv, krävande och kontinuerlig träning, verkar vara effektiv C).  

 

Motion före och efter skovet  
 
9. Uppmuntra alla KOL-patienter till ett så fysiskt aktivt levnadssätt som möjligt, eftersom  

 
➢ fysisk inaktivitet uppenbarligen ökar risken för att under försämringsfasen hamna på 

sjukhus för vård (B).  
 
10. Lungrehabilitering efter en försämringsfas förbättrar uppenbarligen KOL-patienternas 

livskvalitet (B) och fysiska funktionsförmåga (C) för KOL. 
 

  



      

  HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ | 24.09.2018  10 
 

Ibruktagande av rekommendationen  
Vårdrekommendationen Motion för KOL-patienten förenhetligar innehållet i motionshandled-
ningen för KOL-patienter och möjliggör handledning som baseras på enhetlig evidens i situat-
ioner där den yrkesutbildade inom sjukvård möter en KOL-patient.  

Syftet med vårdrekommendationen gällande motion är att bland yrkesutbildade inom sjukvård, 
lärare och studerande samt KOL-patienter och deras anhöriga öka kunskapen om betydelsen 
av motion i vården av KOL. Ibruktagandet av vårdrekommendationen förutsätter att kunskapen 
tryggas med hjälp av utbildning samt att vårdledarna och yrkesutbildade inom ,vården som är 
involverade i handledningen av KOL-patienter, förbinder sig till ibruktagande av handledning 
förknippad med evidensbaserad motionshandledning i sina egna organisationer och arbetsen-
heter.  

Ibruktagandet av vårdrekommendationen kan främjas i organisationen genom att ställa följande 
frågor:  

• Hur bedöms KOL-patienternas aktivitet/inaktivitet i min enhet? 
• Vilken information om motion ges till dem?  
• Vad baseras innehållet i motionshandledningen på?  
• Ger vårdrekommendationen anledning till att granska praxisen vid den egna enheten 

noggrannare och behöver praxisen utvecklas?  
• Vilken är ansvarsfördelningen mellan hälsovårdens personalgrupper gällande mot-

ionshandledningen? 
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      Bilaga 1 

Centrala begrepp  

Fysisk aktivitet innebär all energiförbrukande kroppslig rörelse som genereras med muskelar-
bete. Fysisk aktivitet innebär motion förknippad till exempel med dagliga göromål, hushållssyss-
lor, arbete och fritid (t.ex. motion förknippad med att klä på sig, tvätta sig, laga mat, städa, arbeta 
i trädgården, handla, arbeta och fritidssysslor).3  

Fysisk aktivitet kan mätas med stegmätare och accelerometer. Olika motionsformer har pre-
senterats tillsammans med respektive effekt på kroppens metabolism som multiplar vilande äm-
nesomsättning (metabolisk ekvivalent, MET). Förekomst av symptom på andnöd i viloläge och 
vid låg aktivitet pekar på väsentligt försämrad (2–3 MET) funktionsförmåga och en funktionsför-
måga under 5 MET pekar på risk för ökad total dödlighet oberoende av långtidssjukdomen47.  

Inaktivitet och stillasittande innebär brist på fysisk aktivitet. Ju mer personens vakna tid inne-
håller aktiviteter som förbrukar lite energi, såsom sittande, vilande och liggande, desto mindre 
motion utövar den ifrågavarande personen. Skadligheten med för lite motion kan minskas ge-
nom att förkorta sammanhängande perioder av stillasittande.3  

Prestationsförmågan uppfattas som personens fysiska förmåga att utöva muskelarbete. Pre-
stationsförmågan uppges i maximalt arbete (Wmax) eller till exempel som den genomsnittliga 
belastningen under de tre sista minuterna i ett belastningstest. Prestationsförmåga som defini-
erats i ett kliniskt belastningstest (W) korrelerar väl med gångtestet på sex minuter (6MWT)48, 
som utvecklats för uppföljning av KOL-patienters fysiska kondition samt planering av terapeutisk 
rehabilitering och effektuppföljning.49 Om man även vill ha information om patientens andnings-
kapacitet och gasutbyte vid fysisk belastning, görs prestationstestet med mask i form av en 
spiroergometriundersökning. I det andas undersökningsobjektet rumsluft som normalt. Genom 
att mäta koldioxidhalten i utandningsluften (CO2) kan man definiera den anaerobiska tröskeln 
och faktorer som begränsar prestationen, till exempel luftvägsbegränsning förknippad med 
KOL, dess karaktär och svårighetsgrad.50  

Vid bedömning av KOL-patientens prestationsförmåga kan man på mottagningen fråga om hen 
blir lättare andfådd vid promenad på jämnt underlag än sina jämnåriga (nMRC = 2; modified 
Medical Research Council)51 eller om hen har symptom i vila eller när hen talar (NYHA 2–3). 
Om svaret på båda frågorna är nej, kan man fråga i vilken hastighet hen kan gå på jämnt un-
derlag utan symptom. I mottagningsförhållanden ger stå upp-testet52, ett gångtest på 6 minuter 
och mMRC information om patientens prestationsförmåga.  

Om KOL-patienten dessutom har någon annan sjukdom som försämrar prestationsförmågan, 
såsom kranskärlssjukdom, kan man i bedömningen av prestationsförmågan använda det kli-
niska belastningstestet eller spiroergometritestet (cykelstest) för att bedöma faktorer som be-
gränsar prestationsförmågan. Även vid bedömning av lämplighet för operation rekommenderas 
spiroergometritest, om det vid ett vanligt trapp- eller promenadtest framgår symptom som be-
gränsar prestationsförmågan redan vid en låg belastningsnivå.53 Prestationstest (Endurance-
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test) med standardbelastning som KOL-patienter får genomgå anses vara det känsligaste i upp-
följningen av vårdeffekten.54  

Hjärt-kärlsjukdomar är vanliga bland KOL-patienter. Om patienten uppvisar ett nytt eller outrett 
symptom på andnöd eller bröstsmärtor, ska hen dirigeras till fortsatt undersökning och vårdbe-
dömning.  

Fysisk funktionsförmåga innebär personens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar att 
klara av vardagliga aktiviteter som är betydelsefulla och nödvändiga för hen – arbete, studier, 
fritid och hobbyer, att ta hand om sig själv och andra – i miljön som hen lever i. Motion räknas 
till den fysiska funktionsförmågan.  

KOL-patienternas funktionsförmåga bedöms med hjälp av en enkät. Stols- och trapptesterna, 
som görs i samband med mottagningen, i kombination med gångtestet på 6 minuter, KAT-testet 
eller FSC:s test, ger en bild av patientens funktionsförmåga. Den mest omfattande enkäten, 
som främst används i forskningssyfte, är den allmänt kända St. George Respiratory Quest-
ionnaire (SGRQ). Med hjälp av mätaren kan man definiera KOL-patientens aktuella status, fö-
rekomsten av symptom och å andra sidan den av andnöden orsakade begränsningen av funkt-
ionsförmågan och hens allmänna välbefinnande55.  

Oberoende av sjukdomen exponerar sjukhusvården patienten för en försämring av den all-
männa och särskilt den fysiska funktionsförmågan. Muskelmassan, muskelkraften och den 
aerobiska funktionsförmågan försämras snabbt för framför allt äldre patienter i sängvila. Funkt-
ionsförmågan ska också upprätthållas under hela vårdperioden på sjukhuset. Utgångspunkten 
är att patienten ska vara så självständig som möjligt på sjukhuset och att mobiliseringen inleds 
direkt i början av sjukhusvistelsen.56  

Med hälsomotion, det vill säga motion som främjar hälsa och välbefinnande avses motion, 
som oberoende av orsakerna till och genomförandesätten av den hälsofrämjande effekter obe-
roende av eventuella små nackdelar och risker. Motion som genererar hälsa är återkommande, 
kontinuerlig och rimlig i förhållande till motionärens kondition och hälsa. Villkoren för hälsomot-
ion är förknippade med motionärens kondition, kunskaper och hälsa. Många former av rörelse 
är hälsomotion, även om motivet till att röra sig skulle vara något annat än att påverka hälsotill-
ståndet.42 Hälsomotion är en livsstilsfaktor, med vilken man kan främja sannolikheten för ett 
friskt åldrande57.  

Skillnaderna mellan terapeutiska träning och hälsomotion kan beskrivas som en process och 
ett projekt. Hälsomotion är en livslång process som framskrider, men vars slutresultat inte helt 
kan förutses. Den varierar efter förändringarna i patientens kondition. Terapeutisk träning sker 
i projektform, eftersom man i den bedömer utgångspunkten, vilket åtföljs av målinriktad inter-
vention, det vill säga en träningsperiod. Träningen styrs och kontrolleras av fysioterapeuten.  

KOL-patientens träningsintensitet har betydelse med tanke på belastningen av kroppen. Både 
högintensiv träning (60–80 % av den maximala prestationsnivån) och lågintensiv träning (30 
%–< 40 % av den maximala prestationsnivån) rekommenderas. Lågintensiv träning minskar 
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symptomen hos KOL-patienter, förbättrar hälsorelaterad livskvalitet f (HRQoL) och gör det en-
klare att klara av de dagliga aktiviteterna. Högintensiv träning förbättrar de fysiologiska egen-
skaperna i större utsträckning än lätt träning (t.ex. sänkt minutventilation och puls i förhållande 
till den tillämpade belastningen). Om KOL-patienten tål högintensiv träning, uppmuntras hen till 
detta eftersom träningen genererar bättre fysiologiska förändringar. Om KOL-patienten inte 
förmår att genomföra en sådan träning, rekommenderas hen till träning med lägre intensitet.58  

Pausad träning genomförs tills personen börjar tåla en ökning av intensiteten i träningen. Den 
här typen av intervallträning tillämpas även vid sidan av kontinuerlig högintensiv träning. En 
fördel med intervallträning är att tecken på symptomen hålls på en låg nivå, även om intensite-
ten i träningsperioderna är hög.58  

KOL-patientens upplevelser och intensiteten i träningen kan kopplas till Borgs RPE-skala (6–
20) eller Borg CR-10-skalan (0–10)59. RPE-mätaren utvecklades för att mäta den upplevda 
belastningen i uthållighetstester och den följer väl upp pulsförändringarna hos friska vuxna i 
pulsvariabiliteten 60–200. Den är i allmänt kliniskt bruk på polikliniker för lungsjukdomar och 
används i gångtest på 6 minuter. Borg-skalan används även vid kliniska belastningstester, i 
undersökningen av lung- och hjärtpatienter. 
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