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Sammendrag 
Formål: Kartlegge det fysiske aktivitetsnivået, den kardiorespiratoriske formen og den 

helserelaterte livskvaliteten blant norske lungetransplanterte pasienter 6-60 måneder etter 

transplantasjonen, samt undersøke sammenhengene dem imellom. 

 

Teoretisk forankring: Til tross for en vellykket lungetransplantasjon (LTx) med 

normalisering av lungefunksjon, har studier vist at LTx pasienter har et lavere fysisk 

aktivitetsnivå, lavere kardiorespiratorisk form og lavere helserelatert livskvalitet enn 

forventet. Vi vet viktigheten av fysisk aktivitet og kardiorespiratorisk form for helse og 

livskvalitet blant normalbefolkningen, men har begrenset kunnskap om dette blant norske 

LTx pasienter.  

 

Metode: I denne tverrsnittstudien blant norske LTx pasienter ble fysisk aktivitet målt 

objektivt ved akselerometer (ActiGraph GT3X+) og selvrapportert ved spørreskjema (IPAQ 

Short Form). Kardiorespiratorisk form ble målt ved peak oksygenopptak (VO2peak) ved gange 

på tredemølle til utmattelse. Helserelatert livskvalitet ble målt ved Short Form 36 (SF-36) og 

St. George´s respiratory questionaire (SGRQ). 

 

Resultat: Førtiåtte LTx pasienter (52% kvinner) i alderen 56 (20-67) år deltok i studien. 

Objektive mål på fysisk aktivitet viste at antall skritt per dag var 9782±4117 og tellinger per 

minutt var 156±82. VO2peak var 22.6±6.3 mL·kg-1·min-1 for kvinner og 22.6±8.0 mL·kg-

1·min-1 for menn, på henholdsvis 59±17% og 71±13% av forventet. Skår på helserelatert 

livskvalitet var 50.9 (24.0-60.2) for fysisk helse (PCS) og 53.3 (24.5-62.1) for mental helse 

(MCS), og lik normverdiene. Totalskår på SGRQ var 17.6 (2.6-55.8). Det var god korrelasjon 

mellom fysisk aktivitet og VO2peak, mellom fysisk aktivitet og PCS og SGRQ og moderat 

korrelasjon mellom VO2peak og PCS og SGRQ. 

 

Konklusjon: Norske lungetransplanterte pasienter har et høyt fysisk aktivitetsnivå målt som 

antall skritt per dag, men med lav intensitet. I tillegg er VO2peak redusert sammenlignet med 

normalverdier. Derimot har pasientene god fysisk og mental helserelatert livskvalitet. Det er 

god korrelasjon mellom fysisk aktivitet og VO2peak, mellom fysisk aktivitet og PCS og 

SGRQ, og moderat korrelasjon mellom VO2peak og PCS og SGRQ. 
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Abstract 
Purpose: To evaluate the level of physical activity, cardiorespiratory fitness and health 

related quality of life among Norwegian lung transplant recipients 6-60 months after 

transplantation, and to assess the correlation between the three variables. 

 

Literature framework: Regardless of a successful lung-transplantation (LTx) with 

restoration of lung function, LTx recipients are less physically active, have lower 

cardiorespiratory fitness and have poor health-related quality of life than expected. The 

importance of physical activity and cardiorespiratory fitness for health and quality of life 

among the normal population is well known, but there is limited knowledge about this among 

Norwegian LTx recipients.  

 

Method: In this cross-sectional study, physical activity was objectively measured by 

accelerometer (ActiGraph GT3X+) and subjectively by questionnaire (IPAQ Short Form). 

Cardiorespiratory fitness was directly measured by peak oxygen uptake (VO2peak) by exercise 

on a treadmill to exhaustion. Health-related quality of life was assessed by Short Form 36 

(SF-36) and St. George´s respiratory questionnaire (SGRQ). 

 

Results: Forty-eight LTx recipients (52% women) aged 56 (20-67) years participated in the 

study. Objectively measured physical activity showed 9782±4117 daily steps and 156±82 

counts per minute. VO2peak was 22.6±6.3 mL·kg-1·min-1 for women and 22.6±8.0 mL·kg-

1·min-1 for men, which was 59±17% and 71±13% of predicted. Measures of health-related 

quality of life was 50.9 (24.0-60.2) for physical health (PCS) and 53.3 (24.5-62.1) for mental 

health (MCS), and similar to predicted values. Total score from SGRQ was 17.6 (2.6-55.8). 

There was a good correlation between physical activity and VO2peak, between physical 

activity and PCS and SGRQ and a moderat correlation between VO2peak and PCS and SGRQ. 

 

Conclusion: Norwegian LTx recipients are more physically active by daily steps than the 

general population, but the intensity is low. VO2peak is lower compared to the general 

population. Norwegian LTx recipients have similar health related quality of life as the 

general population, for both physical and mental health. There is a good correlation between 

physical activity and VO2peak, between physical activity and PCS and SGRQ and a moderate 

correlation between VO2peak and PCS and SGRQ. 
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1 Introduksjon 
Lungetransplantasjon (LTx) er siste terapeutiske behandlingsmulighet for pasienter med 

kronisk lungesykdom i sluttstadiet (Shahabeddin Parizi et al, 2017). Pasientene må ha kort 

forventet levetid på 1-2 år, og transplantasjonen skal være livreddende behandling (Hoel et al, 

2016, Shahabeddin Parizi et al, 2017). En vellykket LTx er en svært god behandling, hvor 

pasientene går fra å være i ferd med å dø og nesten ikke kunne røre seg grunnet dårlig 

lungefunksjon, til å få en tilnærmet normalisert lungefunksjon og å kunne leve et normalt 

dagligliv (Pfeffer & Albrechtsen, 2011, s. 165). I Norge ble den første LTx utført i 1990, og 

det utføres i dag ca. 30-35 LTx i Norge hvert år (Hoel et al, 2016, Scandiatransplant, 2017). 

Norge er blant de landene i verden med høyest overlevelse etter LTx (Hoel et al, 2016). 

Behandlingen er sentralisert til Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus (OUS), hvor 

pasientene følges opp i etterkant. 

 

Til tross for en vellykket LTx har internasjonale studier imidlertid funnet at 

lungetransplanterte pasienter har et klart lavere fysisk aktivitetsnivå, sammenlignet med 

friske jevnaldrende (Langer et al, 2009). I tillegg har man sett at pasientens 

kardiorespiratoriske form ikke bedres i særlig grad etter LTx, til tross for at lungefunksjonen 

har blitt helt normal (Thabut & Mal, 2017). Om dette skyldes fysiologiske endringer i 

kroppen eller tillagte aktivitetsvaner er uavklart. En betydelig nedsatt kardiorespiratorisk 

form vil kunne påvirke pasientens livskvalitet (Langer et al, 2012, Wickerson, Mathur & 

Brooks, 2010, Mathur, Reid, & Levy, 2004). På grunn av langvarig bruk av 

immunsuppresjon i etterkant av LTx, opplever lungetransplanterte pasienter i tillegg økt 

forekomst av hypertensjon, diabetes og nyresvikt, som blant annet disponerer for hjerte- 

karsykdommer (Hatt et al, 2017). At lungetransplanterte pasienter har redusert fysisk 

aktivitetsnivå og nedsatt kardiorespiratorisk form er således ikke gunstig. Økt fysisk 

aktivitetsnivå vil imidlertid kunne motvirke utvikling av disse helserelaterte 

livsstilssykdommene og dermed bedre hjertefunksjon (Shephard & Balady, 1999, Warburton 

et al, 2006). I tillegg gir økt fysisk aktivitet andre fysiske og psykiske fordeler, som blant 

annet bedre helserelatert livskvalitet (Mathur et al, 2004). Vi vet også at en høy 

kardiorespiratorisk form er den sterkeste prediktoren for helse og dødelighet (Wallen et al, 

2016), og at et høyt maksimalt oksygenopptak (VO2max) er forbundet med redusert risiko for 

død og kardiovaskulær sykdom (Sui et al, 2007, Gulati et al, 2003, Myers et al, 2002, Wallen 

et al, 2016).  



	
2	

Kunnskapen vi har i dag om fysisk aktivitetsnivå og kardiorespiratorisk form (VO2max) blant 

norske lungetransplanterte pasienter er lav. Siden vi vet hvor viktig fysisk aktivitet og 

kardiorespiratorisk form er på helse og helserelatert livskvalitet hos normalbefolkningen og 

hos andre pasientgrupper for øvrig (Bize, Johnson, & Plotnikoff, 2007, Edvardsen et al, 2015, 

Nytrøen et al, 2012), er det av betydning å få kunnskap om dette også hos lungetransplanterte 

pasienter. Denne kunnskapen vil være nyttig for hvordan vi kan bidra til at 

lungetransplanterte pasienter får best mulig helse og helserelatert livskvalitet etter LTx.  

 

1.1 Oppgavens formål og problemstilling 
Oppgavens hovedformål er å kartlegge fysisk aktivitet, kardiorespiratorisk form og 

helserelatert livskvalitet hos norske lungetransplanterte pasienter 6-60 måneder etter LTx, 

samt undersøke sammenhengene mellom fysisk aktivitet, kardiorespiratorisk form og 

helserelatert livskvalitet etter LTx.  

 

Studien har følgende problemstillinger:  

1. Hvordan er fysisk aktivitetsnivå, kardiorespiratorisk form og helserelatert 

livskvalitet hos norske lungetransplanterte pasienter? 

2. Er det sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå, kardiorespiratorisk form og 

helserelatert livskvalitet hos lungetransplanterte pasienter? 

 

Følgende tre testbare hypoteser er formulert til problemstilling 2: 

1. Det er ingen sammenheng mellom objektivt målt fysisk aktivitet og 

kardiorespiratorisk form. 

2. Det er ingen sammenheng mellom objektivt målt fysisk aktivitet og helserelatert 

livskvalitet. 

3. Det er ingen sammenheng mellom kardiorespiratorisk form og helserelatert 

livskvalitet. 

 

1.2 Avgrensning av oppgaven 
For å begrense oppgavens omfang har kun utvalgte elementer innen fysisk aktivitet, 

kardiorespiratorisk form og helserelatert livskvalitet blitt belyst. Ved objektiv måling av 

fysisk aktivitet er det kun benyttet målinger fra ett plan fra akselerometerne, for å kunne 

sammenligne de foreliggende aktivitetsdata opp mot forventede verdier for norske menn og 
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kvinner (Hansen et al, 2015). VO2max er kun oppgitt relatert til kroppsvekt i mL·kg-1·min-1, da 

denne variabelen uttrykker pasientens aerobe kapasitet i vektbærende aktivitet (Åstrand, 

Rodahl, Dahl, & Srømme, 2003, s. 263). Vedrørende helserelatert livskvalitet er kun sumskår 

for fysisk og mental helse angitt ved Short form 36 (SF-36), da dette gir en større presisjon 

for generell fysisk og mental helse (Ware, Kosinski & Gandek, 2000, s. 12:6). Kun totalskår 

for St. George´s respiratory questionaire (SGRQ) er angitt, da dette angir pasientens 

ventilatoriske helserelaterte livskvalitet (Jones et al, 1992). Ved teori og drøfting der 

sammenheng er belyst, er ”ingen sammenheng” definert som r<0.3 (Cohen, 1992). 
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2 Teoretisk bakgrunn 
2.1 Lungetransplantasjoner i Norge 
Den første LTx i Norge ble utført i 1990, og i denne tiden ble det stort sett utført singel-LTx. 

Teknikkene ble etter hvert bedre, og man gikk etter hvert over til å utføre dobbel-LTx. De 

siste årene er det kun dobbel-LTx som har blitt utført i Norge, og alle opereres med 

sternotomi (Hoel et al, 2016). Antallet LTx i Norge har økt siden oppstart, hvor man opererer 

mellom 30-35 pasienter i året, avhengig av organtilgjengelighet (Hoel et al, 2016, 

Scandiatransplant, 2017). Siden oppstarten i 1990 til 16. januar 2018 har totalt 562 LTx blitt 

utført i Norge, fordelt på 549 pasienter. Tjue-tre av disse er kombinerte hjerte-LTx, 91 er 

singel-LTx og 448 er dobbel-LTx. De fleste pasienter er mellom 53 og 62 år når de blir 

transplantert. Av de 549 pasientene som har blitt lungetransplantert i Norge per 16. januar 

2018, lever ca. 300 av disse i dag (Leuckfeld, Holm, & Durheim, 2018).  

 

Overlevelsen har økt betraktelig siden oppstart, hvor ca. 70% lever fem år etter LTx, og ca. 

50% lever etter 10 år (Hoel et al, 2016). Internasjonale gjennomsnittsverdier på overlevelse 

etter fem og 10 år er henholdsvis 50% og 30%. Kvinner har noe bedre overlevelse enn menn 

ved primærtransplantasjon (Yusen et al, 2016). Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er 

den vanligste årsaken for LTx, og står for 1/3 av alle LTx på verdensbasis (Yusen et al, 

2016). De andre årsakene er interstitiell lungesykdom, cystisk fibrose (CF) og pulmonal 

hypertensjon (Yusen et al, 2016).  

 

Selv om de fleste lungetransplanterte er i arbeidsfør alder, og mange har et ønske om å 

komme tilbake i jobb, er det svært vanlig med arbeidsledighet i denne gruppen. Det er også 

vanligere med arbeidsledighet for lungetransplanterte enn for andre organtransplanterte (Nau, 

Shrider, Tobias, Hayes Jr., & Tumin, 2016). Å komme tilbake til jobb har blitt assosiert med 

forbedret livskvalitet, samt bedre kliniske utfall for organtransplanterte. Til tross for dette, er 

det bare noen få lungetransplanterte pasienter som starter å jobbe igjen etter transplantasjonen 

(Nau et al, 2016). 

 

2.1.1 Indikasjoner og kontraindikasjoner for lungetransplantasjon 
Alle som skal utredes for LTx i Norge utredes ved lungemedisinsk avdeling på OUS 

Rikshospitalet. Indikasjonene for LTx er terminal lungesykdom med kort forventet levetid på 
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1-2 år, respirasjonssvikt med betydelig fall i O2-metning ved belastning, samt at pasienten er 

sterkt hemmet i daglige aktiviteter (Bjørtuft & Geiran, 2003). Kontraindikasjonene er andre 

sykdommer (som malign kreftsykdom, alvorlig hjertesykdom og systemsykdom med dårlig 

prognose), misbruksproblemer, overvekt eller alvorlig underernæring (Bjørtuft & Geiran, 

2003). Det er også et krav om at alle må slutt å røyke, og de må ha vært røykfrie i minst seks 

måneder før de blir akseptert for venteliste (Pfeffer & Albrechtsen, 2011, s. 159). I Norge 

praktiseres dessuten en øvre aldersgrense på 60-65 år for å bli lungetransplantert, ut fra 

erfaringen om at langtidsoverlevelsen hos disse pasientene er redusert. Ut fra et 

fordelingshensyn av en begrenset ressurs, gjelder prinsippet om at de som kan nyttiggjøre seg 

donororganene mest, prioriteres først (Hoel et al, 2016). Det stilles også strenge krav til 

funksjon og organuttak på lungene som skal transplanteres (Pfeffer & Albrechtsen, 2011, s. 

155). 

 

2.2 Fysiologiske endringer i lungene etter transplantasjon 
Grunnet anatomiske forandringer under operasjonen, er det noen fysiologiske endringer i 

lungene etter LTx (Thabut & Mal, 2017, Hatt et al, 2017). Under operasjonen kuttes n. vagus 

og sympatiske nervefibre til lungene (Pierucci & Malouf, 2014, Singer, Trulock, & 

Hollingsworth, 2015), og dette kalles denervering av lungene. Man tror at denne 

denerveringen fører til bortfall av hosterefleksen fra nivået under carina (området hvor 

luftrøret deler seg i to bronkier), unormal fjerning av slim fra lungene, samt en generell 

hyperreaktivitet hos noen pasienter (Khayat, Przyblowski, Meyer, Skatrud, & Morgan, 2004, 

Munro et al, 2008, Singer et al, 2015). Til tross for dette oppnås i de fleste tilfeller normal 

lungefunksjon etter LTx (Thabut & Mal, 2017). 

 

Lungenes funksjon er avgjørende for å kunne leve et normalt liv. Lungene spiller også en 

sentral rolle ved fysisk aktivitet, da gassutvekslingen av oksygen (O2) og karbondioksid 

(CO2) foregår i lungene (Williams & McKenna, 2012). Ved fysisk aktivitet puster vi raskere 

og dypere enn når vi er i ro, og ved maksimal fysisk aktivitet kan kroppens forbruk av O2 og 

produksjon av CO2 være mer enn 20 ganger høyere enn i hvile, og lungeventilasjonen øker 

tilsvarende (Sand, Sjaastad & Haug, 2001, s. 407). Alle lungetransplanterte pasienter 

opplever betydelige respiratoriske begrensninger ved fysisk aktivitet før transplantasjonen. 

Etter LTx er det sjelden ventilatoriske begrensninger, med unntak av dysfunksjon i de nye 
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lungene (Williams & McKenna, 2012). Dette betyr at lungene fungerer som normalt under 

fysisk aktivitet etter LTx, med mindre det har oppstått postoperative komplikasjoner.  

 

2.3 Immunsuppresjon 
Lungetransplanterte pasienter må ta immundempende medisiner på livslang basis etter LTx, 

for å unngå akutt og kronisk avstøtning av det nye organet (Hatt et al, 2017, Scheffert & 

Raza, 2014). Immunsuppresjonen i Norge består av Ciclosporin A, Mykofenolatmofetil og 

Prednisolon (steroider), og i tillegg får alle profylakse mot cytomegalovirus (CMV) ved 

Valcyclovir (Hoel et al, 2016). Dersom man får for mye immundempende medisiner, har 

pasienten en økt risiko for å få infeksjoner, redusert nyrefunksjon, benmargstoksisitet, 

diabetes og kreft. Dersom man får for lite, øker risikoen for avstøtning (Hoel et al, 2016, 

Rampolla, 2014). Dosen av kortikosteroider trappes ned etter transplantasjonen, og brukes 

kun som en vedlikeholdsdose etter en stund (Scheffert & Raza, 2014).  

 

2.4 Komplikasjoner etter lungetransplantasjon 
2.4.1 Dysfunksjon i lungene, rejeksjon og BOS 
Bronciolitis obliterans syndrom (BOS) er en alvorlig komplikasjon etter LTx, og oppfattes 

som kronisk avstøtning. 30-60% av lungetransplanterte utvikler BOS, som er forbundet med 

dårlig overlevelse (Yusen et al, 2016, Meyer et al, 2014). BOS brukes for å beskrive dårlig 

lungefunksjon etter LTx, med vedvarende redusert forsert ekspiratorisk volum ved ett sekund 

(FEV1), som ikke er forårsaket av annen kjent eller mulig reversibel årsak etter LTx (Costa et 

al, 2017). Årsaken til at mange lungetransplanterte utvikler BOS, er trolig forårsaket av 

inflammasjon, destruksjon og fibrose av de små luftveiene i lungene. Dette leder til 

obliterende brokiolitt (OB), som er en irreversibel obstruktiv lungetilstand. Det er vanskelig å 

diagnostisere BOS uten å ta biopsi, så en reduksjon i FEV1 brukes for å avdekke fall i 

lungefunksjon (Costa et al, 2017). Det finnes også flere andre faktorer utenom OB som kan 

føre til fall i lungefunksjon, og disse faktorene må ekskluderes før BOS diagnostiseres 

(Meyer et al, 2014). Behandling av kronisk rejeksjon gjøres forsøksvis med økning eller 

endring i immunsuppresjon, i tillegg til antibiotika. BOS opptrer vanligvis etter 1-5 år, og står 

for ca. 40% av dødeligheten de første fem årene etter LTx (Yusen et al, 2016). Det finnes 

ingen universell behandlingsprotokoll for BOS, men å øke immunsuppresjonen er et 
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behandlingsalternativ. Høye doser steroider over tid er derimot ikke anbefalt, da det har vist å 

øke forekomsten av BOS (Costa et al, 2017). 

 

På lengre sikt utvikler ca. 50% av alle lungetransplanterte et fall i lungefunksjonen, uten klar 

årsak. Dette oppfattes som ”kronisk lungeallograft dysfunksjon” (CLAD), og prognosen for 

dette er vanskelig å forutsi. CLAD er det største hinderet for langtidssuksess etter 

lungetransplantasjon, hvor BOS er den vanligste typen av CLAD (Costa et al, 2017).  

 

2.4.2 Osteoporose 
Tap av benvev etter LTx er vanlig, og tapet kan være så mye som 4% de første seks 

månedene (Trombetti et al, 2000). Osteoporose er funnet hos opptil 40-73% av 

lungetransplanterte (Wang, O´Sullivan, Gamble, & Ruygrok, 2013), og det er funnet at 18-

37% opplever fraktur det første året etter LTx (Stein, Ebeling & Shane, 2007). Bentapet er 

relatert til de uheldige bivirkningene av immunsuppresjon, som fører til nedsatt 

beinmineraltetthet og utvikling av osteoporose (Hatt et al, 2017) og økt risiko for patologiske 

frakturer (Hatt et al, 2017). Dessuten preges pasientene av lite fysisk aktivitet og mye 

sengeleie før LTx, som gjør dem mer utsatt for osteoporose (Trombetti et al, 2000). I tillegg 

har flere lungesyke pasienter hatt en livsstil med bruk av tobakk og alkohol før LTx. Alt dette 

kan føre til tap av benmasse, og føre til osteoporose (Trombetti et al, 2000). Et økt fysisk 

aktivitetsnivå har imidlertid vist seg å motvirke osteoporose ved at det øker bentettheten 

(Warburton et al, 2006). 

 

2.4.3 Livsstilssykdommer 
Lungetransplanterte pasienter har høy risiko for utvikling av hypertensjon, diabetes, overvekt 

og nyresvikt, hvilket øker risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer (Hatt et al, 2017). Det 

er blant annet rapportert at ca. 17% av alle dødsfall fem år etter LTx skyldes kardiovaskulære 

årsaker (Costa et al, 2017). Nyresvikt og overvekt er også vanlig hos lungetransplanterte 

pasienter, og er relatert til bruk av immunsuppresjon (Costa et al, 2017, Yusen et al, 2016). 

Overvekt er funnet hos ca. 44% av lungetransplanterte pasienter (Allen et al, 2010), og 

forekomsten av hypertensjon øker med økende kroppsmasseindeks (KMI) (Allen et al, 2010). 

Generelt har de fleste komplikasjoner vist betraktelig reduksjon med økt fysisk aktivitetsnivå 

og trening (Myers et al, 2002, Gulati et al, 2003). 
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2.5 Fysisk aktivitetsnivå  
Fysisk aktivitet kan defineres som ”all kroppsbevegelse utført av skjelettmuskulatur som 

fører til økt energiomsetning” (Shephard & Balady, 1999). Fysisk aktivitet varierer med fire 

dimensjoner: frekvens (hyppighet), intensitet (hvor anstrengende aktiviteten er), varighet (tid 

brukt per aktivitet) og modus (type aktivitet som utføres) (Hansen, 2013).  

 

Fysisk aktivitet er en sammensatt atferd, hvor varighet, intensitet og frekvens er de delene av 

aktiviteten som er knyttet til helse. For å oppnå helsefremmende effekter, er anbefalingene 

for voksne at fysisk aktivitet utføres med moderat intensitet med en varighet på minst 30 

minutter og helst hver dag (Pate et al, 1995, Hagströmer & Hassmén, 2015). Fysisk aktivitet 

kan inndeles i kortere tidsperioder på 10 minutter eller mer (Becker et al, 2004). Mer fysisk 

aktivitet, rundt 60 minutter daglig, med moderat og/eller anstrengende intensitet er rapportert 

nødvendig for å forebygge vektøkning (Becker et al, 2004). 10000 skritt om dagen blir også 

betraktet som et mål på fysisk aktivitet som gir helseeffekter, selv om antall skritt ikke tar 

høyde for intensitet (Le-Masurier, Sidman, & Corbin, 2003).  

 

Menneskekroppen er skapt for bevegelse, og fysisk aktivitet gir mange positive helseeffekter 

på flere av kroppens funksjoner: bedret hjertefunksjon og skjelettmuskulatur (Shephard & 

Balady, 1999), økt fettforbrenning (Ballor & Keesey, 1991), økt bentetthet, som igjen 

reduserer risikoen for osteoporose (Warburton, Nicol & Bredin, 2006), bedret søvnkvalitet 

(Kovacevic, Mavros, Heisz, & Fiatarone Singh, 2017), reduserte depresjonssymptomer og 

økt selvfølelse (Mikkelsen, Stojanovska, Polenakovic, Bosevski, & Apostolopoulos, 2017). 

Regelmessig fysisk aktivitet påvirker også flere funksjoner i menneskets nervesystem, som 

for eksempel koordinasjon, balanse og reaksjonsevne. Dette øker funksjonsevnen, som igjen 

kan bidra til følelsen av økt velvære (Shephard & Balady, 1999). Regelmessig fysisk aktivitet 

reduserer også risikoen for å utvikle diabetes, mens fysisk inaktivitet øker risikoen for 

kardiovaskulær sykdom, diabetes, kreft, hypertensjon, overvekt, ben- og leddsykdommer og 

depresjon (Warburton et al, 2006). Fysisk aktivitet er også i noen grad assosiert med kjønn, 

vekt og utdanningsnivå (Hansen, 2013). Det er også veldokumentert at fysisk aktivitet og 

trening kan øke den kardiorespiratoriske formen hos normalbefolkningen (Andersen et al, 

2010), i tillegg til at det gir andre fysiske og psykiske fordeler, som blant annet bedre 

helserelatert livskvalitet (Bize, Johnson, & Plotnikoff, 2007).  
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Flere faktorer har vist å ha en sammenheng med fysisk aktivitet. Personlige, sosiale og 

miljømessige faktorer kan virke inn på om man velger å begynne med eller vedlikeholde 

positive aktivitetsvaner. Noen av de mest konsistente sammenhengene med fysisk aktivitet er 

arv, kjønn, alder, sivil status og vekt. Andre faktorer er mer modifiserbare, som 1) 

psykologiske faktorer som mestringsforventning (hvordan man håndterer barrierer for å utøve 

fysisk aktivitet), grad av opplevd selvkontroll og holdninger til fysisk aktivitet, 2) sosiale 

faktorer som opplevd støtte av familie og venner, og 3) strukturelle faktorer som 

tilstedeværelse av aktivitetsfremmende fasiliteter i nærmiljø samt avstand til disse fasilitetene 

(Hansen et al, 2015). 

 

2.5.1 Fysisk aktivitetsnivå etter lungetransplantasjon 
Til tross for normalisert lungefunksjon etter LTx har 29-66% av lungetransplanterte pasienter 

betydelig redusert daglig fysisk aktivitetsnivå sammenlignet med friske kontrollgrupper 

(Wickerson et al, 2010, Mathur et al, 2004, Van Der Woude et al, 2002, Langer et al, 2012, 

Armstrong, Garber & Bartels, 2012, Langer et al, 2009). Det er blant annet funnet en 

reduksjon i antall skritt på 42%, en økt inaktiv tid på +30% og en reduksjon i fysisk aktivitet 

på 66% etter LTx sammenlignet med friske kontrollgrupper, målt ved akselerometer 

(DynaPort) (Langer et al, 2009). Langvarig inaktivitet før LTx og redusert muskelfunksjon 

og fatigue i bena har blitt identifisert som de viktigste faktorene som bidrar til den 

vedvarende aktivitetsbegrensningen hos lungetransplanterte pasienter (Armstrong et al, 2012, 

Van Der Woude et al, 2002, Langer et al, 2012, Hatt et al, 2017). Tidligere studier har 

dessuten funnet at lungetransplanterte pasienter har nedsatt muskelmasse med redusert 

kvalitet i de store muskelgruppene etter LTx, med blant annet en reduksjon på 49-86% av 

forventet i muskelstyrke i m. quadriceps femoris (Williams & McKenna, 2012, Wickerson et 

al, 2016). Lungetransplanterte pasienter har også vist en økning i melkesyre ved trening som 

kommer tidligere og hurtigere sammenlignet med friske kontroller, som er tydelig også ved 

svært lav arbeidsintensitet (Williams & McKenna, 2012). Dette fører videre til myopati, dvs. 

at muskelfibrene ikke fungerer normalt, eller til dekondisjonering. Til tross for normal O2-

transport til muskulatur, tolkes dette som at den lokale sirkulasjonen i muskulaturen er 

unormal (Williams & McKenna, 2012). Noen forskere har funnet at lungetransplanterte 

pasienter har et lavere fall i O2-bindende myoglobin i muskelcellene ved trening, 

sammenlignet med normalbefolkningen (Williams & McKenna, 2012). Myoglobinet binder 

O2, og sikrer et effektivt opptak av O2 i blodet i muskelcellene, i tillegg til å være som et lite 
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lager for O2 i cellene (Sand, Sjaastad & Haug, 2001, s. 268). Det betyr at de 

lungetransplanterte pasientene ikke like effektivt tar opp O2 i muskulaturen. Dette kan 

forklare hvorfor lungetransplanterte pasienter har nedsatt kapasitet i skjelettmuskulatur ved 

fysisk aktivitet og trening. Forskere har hatt hypoteser om at nedsatt oksidativ kapasitet i 

perifer skjelettmuskulatur er den største årsaken til begrensninger i VO2max etter LTx (Hatt et 

al, 2017). Det kan også forklare redusert muskulær utholdenhet etter LTx. Dette, i 

kombinasjon med endringer i muskulatur grunnet inaktivitet før LTx, gir en ekstrem form for 

dekondisjonering. Postoperative faktorer som immobilisering, dårlig næringsinntak, 

infeksjoner og effekter av mange medisiner, kan igjen skade perifer skjelettmuskulatur og 

svekke bedringen av allerede unormal muskulatur (Williams & McKenna, 2012). 

 

2.5.2 Måling av fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet kan vurderes i form av energiforbruk eller som en atferd (Hagströmer & 

Hassmén, 2015), hvor spørreskjema er den mest brukte metoden (Kriska & Caspersen, 1997). 

Fysisk aktivitet kan også måles objektivt ved bruk av en skritteller eller et akselerometer. 

Sistnevnte har langt bedre nøyaktighet, da man gjerne overrapporterer fysisk aktivitetsnivå og 

intensitet ved hjelp av spørreskjema (Hagströmer & Hassmén, 2015).  

 

Spørreskjema 

Spørreskjemaer er den vanligste metoden for å kartlegge fysisk aktivitet i en 

befolkningsgruppe (Kriska & Caspersen, 1997, Sallis & Saelens, 2000, Hagströmer & 

Hassmén, 2015). Spørreskjema belyser de subjektive sidene ved fysisk aktivitet. Fordelene 

med å bruke spørreskjema er at man kan samle data fra et stort antall deltagere i alle aldre til 

en lav kostnad, og målingene kan tilpasses behovet til en populasjon eller et 

forskningsspørsmål (Sallis & Saelens, 2000). Ved gjentagende undersøkelser endrer ikke 

spørreskjemaer oppførselen til den som blir studert, og i tillegg er det mulig å undersøke flere 

dimensjoner av fysisk aktivitet, slik at mønster i oppførsel kan undersøkes (Sallis & Saelens, 

2000). 

 

Vanlige metodefeil ved bruk av spørreskjemaer for å kartlegge fysisk aktivitet, er at det er 

vanskelig å huske grad av anstrengelse, og at overrapportering av fysisk aktivitet er vanlig 

(Hagströmer & Hassmén, 2015, Sallis & Saelens, 2000). En annen svakhet er at 

spørreskjemaer dårlig kan kvantifisere intensitets-spesifikk fysisk aktivitet på en nøyaktig 
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måte (Hansen, 2013). Spørreskjemaer risikerer å over- eller underestimere det korrekte nivået 

av fysisk aktivitet og tid brukt i ro, siden de er basert på individenes evne til å utføre 

utfyllingen basert på hukommelse (Hansen, 2013). Oppfattelsen av fysisk aktivitet kan også 

variere mellom kjønn, alder og over tid (Hansen, 2013), og dette må tas med i betraktningen. 

 

Akselerometer 

En objektiv måte å måle fysisk aktivitet på er ved bruk av akselerometer. Akselerometer er en 

måleneenhet som er festet til kroppen, som måler akselerasjon av kroppssegmentet hvor 

måleren er festet. Akselerometrene registrerer vertikal akselerasjon i enheter som kalles 

tellinger, og samler data 30 ganger i sekundet i bruker-definerte intervaller (Hansen, Kolle, 

Dyrstad, Holme, & Anderssen, 2012). Akselerometeret kan måle frekvens, intensitet og 

varighet av bevegelse i flere plan (Migueles et al, 2017), samt utført arbeid (i watt), tid brukt 

til aktivitet (timer, minutter) eller som enheter av bevegelser (antall skritt og antall tellinger) 

(Hansen, 2013). Dette gir objektive data på blant annet antall skritt per dag og tid brukt i 

ulike intensiteter av fysisk aktivitet (Migueles et al, 2017). Grad av tid i ro og intensitet i 

fysisk aktivitet angis vanligvis i kategorier som inaktiv, lett, moderat, anstrengende og svært 

anstrengende (Migueles et al, 2017). Termen ”tellinger per minutt” (TPM) er et uttrykk for 

gjennomsnittlig aktivitetsnivå. Tallet er en summering av all akselerasjon aktivitetsmåleren 

har blitt utsatt for (tellinger), delt på antall minutter den har vært i bruk. Det betyr at dersom 

pasienten har få tellinger per minutt har han eller hun hatt et lavt gjennomsnittlig 

aktivitetsnivå. Dersom pasienten har et høyt antall tellinger per minutt, betyr det at 

vedkommende har hatt et høyt gjennomsnittlig aktivitetsnivå (Helsedirektoratet, 2009). TPM 

er derfor et mål på generell fysisk aktivitet og intensitet, og uttrykkes som det totale antall 

registrerte tellinger for en gyldig dag, delt på tiden akselerometeret ble brukt (Hansen, 2013). 

Fordelen med akselerometre er at de er objektive måleinstrumenter, og enkle å bruke. 

 

Vanlige målefeil ved bruk av akselerometer er at personene ikke har den på gjennom hele 

dagen, eller at de glemmer å bruke den (Migueles et al, 2017). Det bør derfor på forhånd 

avgjøres hva som er en gyldig dag (antall timer brukt), og hva som er en gyldig uke (for 

eksempel antall gyldige dager i en uke) (Migueles et al, 2017). Det er anbefalt et minimum på 

fire dager valide data (Migueles et al, 2017). En annen målefeil ved bruk av akselerometer er 

at bevegelser som vurderes som for lave eller raske, tolkes som umulige menneskelige 

bevegelser, og blir derfor ekskludert av analysene fra akselerometeret. I tillegg har 

akselerometeret en filtreringsprosess av intensiteten i aktiviteten som utføres, som kan føre til 
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at minutter med svært anstrengende fysisk aktivitet kan bli mistolket som moderat fysisk 

aktivitet (Migueles et al, 2017). Tabell 1 viser verdier for intensitet ved fysisk aktivitet ved 

tellinger per minutt, og Tabell 2 viser normalverdier for antall skritt per dag og tellinger per 

minutt i Norge. 

 
Tabell 1: Verdier for intensitets-spesifikke kategorier for fysisk aktivitet ved bruk av akselerometer, ved  
tellinger per minutt (TPM). Tabellen er hentet fra Hansen (2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2: Referanseverdier for fysisk aktivitetsnivå ved tellinger per min (TPM) og antall skritt (n) per dag 
i Norge relatert til kjønn og alder (år). Hentet fra Hansen et al (2015).  

 

 

 

 

 
Verdiene er oppgitt som gjennomsnitt ±SD. 
TPM= tellinger per minutt 
 

 

International Physical Activity Questionaire (IPAQ) 

International Physical Activity Questionaire (IPAQ) er et spørreskjema som ble utviklet på 

2000-tallet, for å måle fysisk aktivitet på verdensbasis for voksne i alderen 18-65 år (Craig et 

al, 2003). Etter å ha vist høy reliabilitet (korrelasjon på ~0,8) og kriterierelatert validitet 

(korrelasjon på ~0,3) i en stor multinasjonal studie (Craig et al, 2003), har IPAQ senere blitt 

brukt i flere nasjonale og regionale studier (Hansen, 2013). Skjemaet er også testet i Norge, 

der resultatene viser at påliteligheten og validiteten er like god som for andre subjektive 

målemetoder (Hagströmer & Hassmén, 2015). IPAQ foreligger i en kort og en lang versjon. 

Skjemaet stiller spørsmål om aktivitetsvaner de siste syv dagene. I den korte versjonen stilles 

spørsmål som om tid brukt til å gå, intensitet i aktivitetene og tid brukt til å sitte i ro (Craig et 

al, 2003). MET energiforbruk estimeres ut fra IPAQ, og angis som det totale MET-forbruket i 

løpet av en uke (MET-minutter per uke).  

 

Aldersgrupper 
 20-34 35-49 50-64 65+ 
 TPM Skritt TPM Skritt TPM Skritt TPM Skritt 

Kvinner 349 
±131 

8187 
±2964 

363 
±138 

8697 
±3025 

357 
±133 

8668 
±3090 

303 
±135 

7292 
±3153 

Menn 366 
±141 

8159 
±3024 

383 
±136 

8736 
±2807 

367 
±148 

8277 
±2886 

300 
±143 

6698 
±3062 

Tellinger per minutt (TPM): Intensitets-kategorier      
0-99    Inaktiv tid (tid i ro, for eksempel sitte og ligge)   
100-2019   Lett fysisk aktivitet (rolig gange, rydding)  
2020-5900   Moderat til anstrengende fysisk aktivitet (vanlig gange)  
> 6000    Anstrengende fysisk aktivitet     
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For å beregne energiforbruket på bakgrunn av spørreskjemaer og akselerometer, er det vanlig 

å bruke metabolic equivalent (MET). MET er en måte å uttrykke energiforbruket på, og 

representerer energiforbruk i relasjon til kroppsvekt (Hansen, 2013). Stillesitting tilsvarer 1 

MET, som tilsvarer et oksygenopptak på 3.5 mL·kg-1·min-1 hos voksne. Rolige aktiviteter 

tilsvarer 1-3 MET, moderat intensitet 3-6 MET og aktiviteter med høy anstrengelse tilsvarer 

> 6 MET (Hagströmer & Hassmén, 2015, Ainsworth el al, 2000, Migueles et al, 2017). MET 

kan også angis som total MET-minutter per uke, og kan i følge WHO (2009) deles inn i tre 

kategorier av total fysisk aktivitet:  

1) Lavt aktivitetsnivå (ikke nok aktive): <600 MET-min per uke 

2) Moderat aktivitetsnivå (minimalt aktive): 600 til 2900 MET-min per uke 

3) Høyt aktivitetsnivå (tilfredsstillende aktive): >3000 MET-min per uke  

 

2.6 Kardiorespiratorisk form 
Maksimalt oksygenopptak (VO2max) er et begrep som ble introdusert av Hill & Lupton 

(1923), og angir maksimalt oksygenopptak per minutt under tilnærmet maksimal fysisk 

anstrengelse, hvor økning i anstrengelse ikke fører til videre økt oksygenopptak. VO2max 

defineres som ”den høyeste oksygenmengden en person kan ta opp, transportere og forbruke 

under arbeid hvor store muskelgrupper er involvert” (Bassett & Howley, 2000, Edvardsen, 

2015). VO2max kvantifiserer individets aerobe kapasitet og gir informasjon om det 

kardiorespiratoriske systemet (Edvardsen, 2015). Kardiorespiratorisk form er en helserelatert 

variant av VO2max og brukes ofte i klinisk sammenheng hos pasienter (Williams & McKenna, 

2012). VO2max, målt ved en maksimal belastningstest til utmattelse, har i lang tid blitt ansett 

som gullstandarden for å måle kardiorespiratorisk form (Shephard et al, 1968, Arena et al, 

2007). VO2max og arbeidskapasitet er gjerne begreper som brukes synonymt med 

kardiorespiratorisk form (Amundsen, Slørdahl, Ståhle, & Cider, 2009). 

 

VO2max varierer fra individ til individ, og kan utrykkes på flere måter (Wallen et al, 2016). 

VO2max blir oftest oppgitt som liter oksygen per minutt (L·min-1) (Arena et al, 2007), eller 

relatert til individets kroppsmasse (kg): mL·kg-1·min-1 (Ortega et al, 2008, Åstrand et al, 

2003, s. 263). VO2max kan uttrykkes ved hjelp av Fick´s likning (Fick, 1870, Stibitz, 1966): 

 

VO2max = MVmax· (Ca-CV) O2-differanse 

 



	
14	

Ligningen angir at O2-mengden som tas opp i blodet per minutt via lungene (VO2max) er 

proporsjonal med produktet av hjertets maksimale minuttvolum (MVmax) og differansen 

mellom O2-innholdet i arterielt og venøst blod ((Ca-CV) O2-differanse) (Fick, 1870). MV 

angir produktet av hjertets slagvolum og hjertefrekvensen (Sand, Sjåstad & Haug, 2001, s. 

303), hvor slagvolumet kan økes betraktelig med høyintensiv utholdenhetstrening hos friske 

(Bassett & Howlet, 2000) så vel som hos pasienter (Weston, Wisløff & Coombes, 2014, 

Edvardsen et al, 2015). Fysisk aktivitet og trening kan også øke den oksidative kapasiteten i 

muskelcellene ved å øke tettheten av kapillærer og antall mitokondrier, og dermed øke (Ca-

CV) O2-differansen (Edvardsen, 2015, Jones & Carter, 2000). Fick´s likning kan dermed 

forklare kroppens begrensninger og muligheter ved økte metabolske krav ved maksimal 

arbeidsbelastning (Bassett & Howlet, 2000). 

 

Ved høy arbeidsintensitet er det økt behov for O2 til de arbeidende musklene, slik at mer enn 

80% av blodstrømmen ved trening er rettet mot de arbeidende musklene. Denne store 

økningen i blodtilstrømning til muskulatur er støttet av en stor økning i MV, og det settes 

dermed store krav til hjertet og blodårene for å levere O2, samt fjerne CO2 ved høy 

arbeidsintensitet (Opondo, Sarma, & Levine, 2015).  

 

Avgjørende faktorer ved måling av VO2max kan enten være sentrale, som 

diffusjonskapasiteten i lungene, hjertets MV eller cellenes kapasitet til å distribuere O2, eller 

perifere som O2-opptaket i de arbeidende skjelettmusklene (Bassett & Howley, 2000). Blant 

friske individer er 75-85% av VO2max bestemt av sentrale faktorer, og 20% av perifere 

faktorer (Edvardsen, 2015). Andre faktorer som påvirker VO2max er genetikk, kjønn, 

treningsstatus, alder, muskelmasse, hemoglobinkonsentrasjon i blodet og kroppsvekt 

(Opondo, Sarma, & Levine, 2015). VO2max er som regel høyest ved 25-års alder, og synker 

deretter gradvis med økende alder (Edvardsen et al, 2013). Menn har ca. 10-25% høyere 

VO2max sammenlignet med kvinner i forhold til kroppsvekt (Edvardsen et al, 2013, Arena et 

al, 2007), fordi menn har mer muskelmasse, større hjerte og høyere blodprosent enn kvinner 

(Arena et al, 2007). VO2max kan også påvirkes av sykdommer eller medikamenter som 

påvirker disse faktorene (Edvardsen, 2015, Arena et al, 2007). Personer som oppfyller 

anbefalingene om minst 30 minutter med moderat aktivitet daglig har også vist å ha høyere 

VO2max enn de som ikke oppfyller anbefalingene (Anderssen et al, 2010). Høy VO2max er 

forbundet med mindre risiko for død og kardiovaskulær sykdom hos pasienter og friske 
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individer (Sui et al, 2007). Lav VO2max er derimot assosiert med økt morbiditet og mortalitet 

(Gulati et al, 2003, Myers et al, 2002, Wallen et al, 2016).  

 

2.6.1 Kardiorespiratorisk form etter lungetransplantasjon 
Det er gjort studier som viser at svært få lungetransplanterte pasienter får en normalisering av 

VO2max etter LTx, og at pasienter med lavest VO2max før transplantasjonen også har lavest 

VO2max etter transplantasjon (Williams & McKenna, 2012). I oversiktsartikkelen til Williams 

& McKenna (2012) identifiserte de seks studier som hadde undersøkt VO2peak blant pasienter 

som hadde gjennomgått dobbel-LTx. De seks inkluderte studiene bar preg av få deltagere, 

som stort sett varierte mellom 6 og 11 deltagere, samt én studie på 32 deltagere. Verdiene ved 

VO2peak varierte mellom 13.8±3.5 mL·kg-1·min-1 og 21.2±2 mL·kg-1·min-1, hvor 

oksygenopptaket ble målt ved en arbeidsbelastningstest på ergometersykkel i alle studiene. 

Justert for alder og kjønn var VO2peak redusert med 38-59% sammenlignet med friske. Ingen 

av de seks studiene hadde undersøkt VO2peak ved bruk av tredemølle etter dobbel-LTx 

(Williams & McKenna, 2012).  

 

Immundempende medisiner, som er avgjørende for å hindre avstøtning av de ny organene, 

medfører også redusert VO2max, til tross for tilnærmet normal lungefunksjon (Williams & 

McKenna, 2012). Særlig Ciclosporin og kortikosteroider har vist en negativ effekt ved 

reduserte oksidative egenskaper i skjelettmuskulaturens celler (Hatt et al, 2017). 

Oksygenforbruket i de arbeidende musklene synes å være det største hinderet for økning i 

VO2max etter LTx (Hatt et al, 2017), grunnet inaktivitet før LTx med påfølgende redusert 

funksjon i skjelettmuskulatur som muskeldystrofi, nedsatt styrke og endringer i 

muskelsammensetningen (Mathur et al, 2004, Armstrong et al, 2012, Van Der Woude et al, 

2002). 

 

Når det gjelder overlevelse og mortalitet har man funnet en sammenheng mellom VO2max og 

overlevelse også hos lungetransplanterte pasienter, hvor lavere VO2max er assosiert med 

høyere risiko for mortalitet (Armstrong et al, 2012). Man bør derfor anta at man så raskt som 

mulig etter LTx bør igangsette systematisk trening for å bedre pasientens helse og redusere 

risiko for livsstilssykdommer og mortalitet. Per i dag foreligger det imidlertid ingen 

retningslinjer for type trening og dose-respons hos lungetransplanterte pasienter. 
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Få studier har undersøkt sammenhengen mellom fysisk aktivitet og kardiorespiratorisk form 

ved VO2peak etter LTx. Painter et al (1997) gjorde derimot en tverrsnittstudie blant 120 

organtransplanterte, hvor seks av disse var LTx pasienter. De fant en signifikant sammenheng 

mellom høy VO2max, angitt ved mL·kg-1·min-1, og regelmessig fysisk aktivitet etter LTx, men 

anga ikke hvor sterk denne sammenhengen var. Utover dette ble det ikke funnet flere studier 

som hadde undersøkt sammenhengen mellom fysisk aktivitet og VO2max etter LTx.  

 

2.6.2 Måling av kardiorespiratorisk form 
Cardiopulmonal exercise testing (CPET) er en etablert klinisk arbeidsbelastningstest som 

brukes på pasienter for å bestemme VO2max ved å måle gassutveksling og ventilasjon i 

lungene under gradvis økende belastning til utmattelse, enten på tredemølle eller 

ergometersykkel. I tillegg registreres pasientens hjertefunksjon ved EKG, oksygenmetning i 

blodet og blodtrykksrespons (Edvardsen et al, 2013). Normalverdier for VO2max for kvinner 

og menn i Norge relatert til alder, er presentert i Tabell 3. En VO2max <85% av forventet 

regnes ofte som en lav verdi, enten på grunn av sykdom eller inaktivitet (American Thoracic 

Society/American College of Chest Physicians, 2003). 

 

For å sikre god nok utmattelse under CPET er det flere max-kriterier som må oppfylles. 

Herav kan nevnes avflatning i oksygenopptaket ved fortsatt økende belastning, høy 

”respiratorisk utvekslingskvotient” (RER, VCO2/VO2) gjerne ≥ 1.1 og høyt nivå av blodlaktat 

rett etter CPET, gjerne over 7.3-10.1 mmol/L for kvinner og 7.5-11.7 mmol/L for menn 

(Edvardsen et al, 2013). Aldersjusterte estimat av maksimal hjertefrekvens (HFmax) er også 

brukt som et max-kriterie, men er ofte unøyaktig da det er stor variasjon i HFmax fra individ 

til individ ved samme alder (Edvardsen, Hem & Anderssen, 2014). Hvis de definerte 

kriteriene for oppnådd maksimal test ikke er oppfylt, er det vanlig å bruke VO2peak istedenfor 

VO2max (Opondo, Sarma, & Levine, 2015), også i foreliggende oppgave.  
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Tabell 3: Referanseverdier for maksimalt oksygenopptak (VO2max) basert på kjønn og aldersgrupper i Norge, 
hentet fra Edvardsen, Hansen, Holme, Dyrstad, & Anderssen (2013). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
VO2max=maksimalt oksygenopptak 
Gjennomsnitt ±SD 
 

 

2.7 Livskvalitet og helserelatert livskvalitet 
Livskvalitet er ikke et entydig begrep, og er definert ulikt avhengig av faglig ståsted (Wahl & 

Hanestad, 2004, s. 14). Livskvalitet handler om det å ha et godt liv, og berører forventninger, 

mål, verdier, tilfredshet, velvære og behovstilfredsstillelse i livene vi lever (Wahl & 

Hanestad, 2004, s. 24). Det har de siste årene vært økt fokus på psykisk helse og trivsel i 

folkehelsearbeidet, og kartlegging av helserelatert livskvalitet har blitt ansett som en viktig 

måte for å fremme dette (Barstad, 2016). I 2016 publiserte Helsedirektoratet en rapport om 

befolkningens livskvalitet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, for å få nyttig 

informasjon om hvordan det kunne legges til rette for gode liv i Norge (Barstad, 2016). 

 

Sykdom og helse kan påvirke den subjektive opplevelsen av å ha det godt. Siden livskvalitet 

er et vidt begrep, som rommer mange ulike aspekter, brukes ofte begrepet helserelatert 

livskvalitet når det dreier seg om sykdom og helse (Wahl & Hanestad, 2004, s. 25). Begrepet 

helserelatert livskvalitet brukes derfor ofte for å undersøke aspektene som påvirker sykdom 

og helse i klinisk praksis (Fayers & Machin, 2000, s. 3). Begrepet helserelatert livskvalitet 

ble introdusert som begrep i 1980-årene, for å skille mellom livskvalitet generelt og de sidene 

ved livskvaliteten som er relevant for helse og helsetjenesten (Wahl & Hanestad, 2004, s. 25). 

Begrepet helserelatert livskvalitet kan defineres på flere måter, for eksempel ved Naughton & 

Shumakers (2003) definisjon, som inkluderer følgende dimensjoner i begrepet: fysisk 

funksjon, psykisk funksjon, sosial funksjon, rollefunksjon og generell tilfredshet med livet og 

oppfatning av egen helse (Naughton & Shumaker, 2003). En annen måte å forklare begrepet 

Aldersgruppe Kjønn VO2max ( mL·kg-1·min-1) 
20-29 Menn 

Kvinner  
48.6 ±9.6  
40.3 ±7.1 

30-39 Menn 
Kvinner  

46.2 ±8.5 
37.6 ±7.5 

40-49 Menn 
Kvinner  

42.7 ±9.3  
33.0 ±6.4 

50-59 Menn 
Kvinner  

36.8 ±6.6  
30.4 ±5.1 

60-69 Menn 
Kvinner  

32.4 ±6.4 
28.7 ±6.6 

70-85 Menn 
Kvinner  

30.1 ±4.8 
23.5 ±4.1 
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på, er ved hjelp av Wilson & Cleary (1995) sin modell for helserelatert livskvalitet. Modellen 

vises i Figur 1. 

 

 
Figur 1: Wilson & Clearys livskvalitetsmodell (1995), oversatt til norsk etter Wahl & Hanestad (2004). 
Sammenheng mellom ulike typer målinger av helserelatert livskvalitet, i en konseptuell modell.  
 

 

I denne modellen beskriver Wilson & Cleary (1995) sammenhenger mellom biologiske og 

fysiologiske variabler, morbiditet, symptomer og livskvalitetsrelaterte aspekter, og hvordan 

disse blir påvirket av forhold knyttet til personen selv og omgivelsene. Wilson & Cleary 

(1995) presenterer fem ulike nivåer som må sees i relasjon til hverandre, når helse skal 

vurderes: 1) biologiske og fysiologiske faktorer, 2) symptomer, 3) funksjon, 4) generell 

helseoppfatning og 5) global livskvalitet (Figur 1) (Wilson & Cleary, 1995, Wahl & 

Hanestad, 2004 s. 28, De Vet, Terwee, Mokkink, & Knol, 2011). 

 

Biologiske og fysiologiske faktorer forstås som funksjon på cellenivå, i organer og i 

organsystem. Symptomer er personens egen opplevelse av unormal fysisk, emosjonell og 

kognitiv tilstand. Funksjon forstås som personens evne til å utøve spesielt definerte oppgaver. 

Generell helseoppfatning er knyttet til personens opplevelse av fysisk, psykisk og sosial 

velvære. Global livskvalitet er personens opplevelse av lykke og tilfredshet med livet. I 

tillegg vil psykologiske karakteristika hos personen representere påvirkende faktorer, som 
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personlighetstrekk og motivasjon, verdier og preferanser, samt de sosiale omgivelsene som 

sosial støtte (Wahl & Hanestad, 2004, s. 28). 

 

Wilson & Cleary (1995) utviklet denne modellen for å indentifisere ulike nivåer av helse, 

men også for å lage hypoteser for hvordan de ulike faktorene påvirker helserelatert 

livskvalitet. Jo lenger man beveger seg mot høyre i modellen, jo mer kompleks vil 

påvirkningen fra psykologiske og sosiale faktorer være. Wilson & Cleary (1995) erkjenner 

også at faktorene kan være gjensidig påvirkende (Wilson & Cleary, 1995, De Vet et al, 

2011). For eksempel vil biologiske og fysiologiske faktorer (som kardiorespiratorisk form) 

kunne påvirke den helserelaterte livskvaliteten. I tillegg kan påvirkning fra omgivelsene og 

det sosiale nettverket også påvirke den helserelaterte livskvaliteten. Andre faktorer som kan 

påvirke helserelatert livskvalitet er livsstil, inntekt og arbeidsstatus (Jacobsen et al, 2017). 

 

2.7.1 Helserelatert livskvalitet etter lungetransplantasjon 
Det er gjort flere studier som viser at lungetransplanterte pasienter får bedre helserelatert 

livskvalitet etter LTx sammenlignet med før LTx (Stavem et al, 2000, Mathur et al, 2004). En 

systematisk oversiktsartikkel har funnet at helserelatert livskvalitet er lavere etter LTx 

sammenlignet med normalverdiene (Singer et al (2013), mens en annen systematisk 

oversiktsartikkel har funnet at den er lik som normalverdiene (Seiler et al, 2016). Kvinner 

rapporterer oftest dårligere helserelatert livskvalitet og høyere grad av depresjon enn menn 

(Shahabeddin Parizi et al, 2017). Før LTx rapporterer pasienter med cystisk fibrose (CF) 

bedre helserelatert livskvalitet enn andre pasienter (Shahabeddin Parizi et al, 2017). Etter 

LTx bedres den fysiske helserelatert livskvaliteten hos de fleste pasientene, mens den mentale 

helserelaterte livskvaliteten bedres i mindre grad, eller forblir uendret (Thabut & Mal, 2017). 

 

I en systematisk oversiktsartikkel gjort av Seiler et al (2016), ble 63 studier om helserelatert 

livskvalitet etter LTx inkludert. De fant at kronisk avstøtning var den mest avgjørende 

faktoren for fysisk helsestatus. Kronisk avstøtning var assosiert med nedsatt energi, redusert 

mobilitet og lav trivsel. I tillegg førte bieffektene av de immundempende medisinene til 

signifikant redusert helserelatert livskvalitet. Videre reduserte smerter den helserelaterte 

livskvaliteten, og smerter var vanligere hos eldre pasienter med bilateral LTx. Pasienter med 

CF, høy alder ved LTx og de som fikk tilbakevendende infeksjoner, hadde oftere redusert 
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helserelatert livskvalitet etter LTx. Sosial støtte var på den andre siden positivt assosiert med 

helserelatert livskvalitet og psykososial tilfredshet (Seiler et al, 2016).  

 

Det er få studier som har undersøkt sammenhengen mellom helserelatert livskvalitet og 

fysisk aktivitet etter LTx. Painter et al (1997) fant i sin studie at fysisk aktive 

organtransplanterte pasienter hadde signifikant bedre helserelatert livskvalitet på alle områder 

av SF-36 enn inaktive pasienter, med unntak av emosjonell funksjon, men de anga ikke hvor 

god sammenhengen var. Langer et al (2009) fant derimot i sin studie en god korrelasjon 

mellom antall steg per dag og fysisk helse (PCS), og motsatt god korrelasjon mellom daglig 

tid brukt på inaktive aktiviteter (sitte eller ligge) og fysisk helse (PCS), definert som r >0.5 

(Cohen, 1992). Ingen av studiene fant en korrelasjon mellom fysisk aktivitet og mental helse 

etter LTx, eller mellom fysisk aktivitet og ventilatorisk helse målt ved SGRQ (r<0.3).  

 

Når det gjelder sammenheng mellom helserelatert livskvalitet og VO2peak fant Painter et al 

(1997) en moderat korrelasjon mellom VO2peak angitt ved mL·kg-1·min-1 og fysisk funksjon 

ved SF-36, og en moderat korrelasjon mellom VO2peak og fysisk funksjon ved SF-36, definert 

som r=0.3 (Cohen, 1992). Ihle et al (2011) fant også en god korrelasjon mellom VO2peak og 

fysisk funksjon ved SF-36, definert som r >0.5 og en moderat korrelasjon mellom VO2peak og 

generell helse, definert som r=0.3 (Cohen, 1992). Det ble ikke funnet noen studier som hadde 

undersøkt korrelasjon mellom totalskår for SGRQ, men Ihle et al (2011) fant en god 

korrelasjon mellom skåren ”aktiviteter” ved SGRQ og VO2peak, definert som r >0.5 (Cohen, 

1992). 

 

2.7.2 Kartlegging av helserelatert livskvalitet 
Helserelatert livskvalitet kartlegges best ved selvrapportering (Fayers & Machin, 2000, s. 15). 

Spørreskjemaer anses derfor for å være best egnet for å kartlegge helserelatert livskvalitet 

(Wahl & Hanestad, 2004, s. 36).  

 

Spørreskjemaer om helserelatert livskvalitet kan være enten generiske eller 

sykdomsspesifikke. Generiske spørreskjemaer er designet for generell bruk, uavhengig av 

sykdom. Sykdomsspesifikke spørreskjemaer fokuserer på å kartlegge plager knyttet til 

symptomer eller sykdom (Wahl & Hanestad, 2004, s. 41). 
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The Medical outcomes 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) 

The Medical outcomes 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) er et generisk 

spørreskjema som undersøker helserelatert livskvalitet. Spørreskjemaet ble utviklet i USA i 

tidsrommet 1986-1992 som en del av the Medical Outcomes Study, for å utvikle praktiske 

instrumenter for å evaluere utfallene av medisinsk behandling (Tarlov et al, 1989, Ware & 

Sherbourne, 1992, Garratt & Stavem, 2017). SF-36 er et av de mest evaluerte instrumentene 

som måler helserelatert livskvalitet og er tidligere brukt på lungetransplanterte pasienter i 

flere studier (Garratt & Stavem, 2017, Thabut & Mal, 2017, Langer et al, 2009, Stavem et al, 

2000)). Fordelen med å bruke SF-36 er at det har blitt oversatt til mange språk, og det er 

dermed lett å bruke til sammenligning med andre studier fra hele verden. Tidligere 

internasjonale og norske studier har funnet at SF-36 viser rimelige resultater med hensyn til 

validitet og reliabilitet og kan derfor anses som et egnet instrument for å måle helserelatert 

livskvalitet (Jacobsen et al, 2017, Loge et al, 1998). Skjemaet har 36 spørsmål som summeres 

i åtte ulike skalaer som belyser fysiske, mentale og sosiale sider ved helserelatert livskvalitet. 

I tillegg kan en sumskår for mental og fysisk helse beregnes (Physical Component Summary, 

PCS, og Mental Component Summary, MCS). Totalskåren for de åtte skalaene rangeres fra 0 

til 100, der høyere skår indikerer bedre helserelatert livskvalitet (Loge, Kaasa, Hjermstad, & 

Kvien, 1998). Skjemaet skåres ut fra normative data som er representative for den generelle 

populasjonen (Garratt & Stavem, 2017, Jacobsen et al, 2017), vist i Tabell 4. 

 
Tabell 4: Normverdier for sumskår for fysisk helse (PCS) og mental helse (MCS) for SF-36 i Norge, fordelt på 
kjønn og alder, basert på referanseverdiene fra Garratt & Stavem, 2017. 
 

Skala Aldersgrupper 
         20-29 år                30-39 år                  40-49 år               50-59 år                60-69 år 

K M K M K M K M K M 
Sumskår 
Fysisk 
helse  

53.4 
±7.1 

53.8 
±7.1 

52.0 
±8.9 

53.0 
±7.5 

50.1 
±9.8 

51.5 
±8.3 

46.4 
±11.4 

49.2 
±9.8 

43.9 
±11.9 

46.7 
±10.2 

Sumskår 
Mental 
helse 

50.7 
±8.9 

51.1 
±8.8 

51.0 
±9.6 

52.1 
±8.5 

52.2 
±9.6 

53.0 
±8.5 

52.6 
±9.2 

53.9 
±8.2 

53.1 

±9.4 

54.9 

±8.0 
 

K=kvinner, M=menn 
Resultatene er gitt som gjennomsnitt ±SD 
 

 

St. George´s Respiratory Questionaire (SGRQ) 

St. George´s Respiratory Questionaire (SGRQ) er et selvadministrert lungespesifikt 

spørreskjema på 76 spørsmål, som kartlegger helserelatert livskvalitet (Jones, Quirk, 
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Baveystock, & Littlejohns, 1992). SGRQ ble utviklet ved St. George´s Hospital i London på 

1990-tallet for å fange opp aspekter ved helserelatert livskvalitet som er spesifikke for 

pasienter med ventilatoriske problemer (Jones, Quirk, & Baveystock, 1991). På grunnlag av 

svarene beregnes tre sumskår (symptomer, fysisk funksjon og psykososiale konsekvenser av 

lungesykdommen) etter et fastlagt system hvor de ulike spørsmålene har en gitt vekt. Disse 

kan igjen summeres til en totalskår (Jones et al, 1992, Morland, 1996). Skårene går fra 0 til 

100 for hvert område, hvor en skår på 0 indikerer best helserelatert livskvalitet, mens 100 

indikerer dårligst helserelatert livskvalitet. Den totale skåren for SGRQ gir et estimat på 

pasientens ventilatoriske helse (Jones et al, 1992). 

 

SGRQ er tidligere brukt på lungetransplanterte pasienter i Norge (Stavem et al, 2000), og er 

et av de mest brukte sykdomsspesifikke spørreskjemaene for å kartlegge helserelatert 

livskvalitet hos lungetransplanterte pasienter (Thabut & Mal, 2017). En svakhet ved SGRQ 

brukt etter LTx er at flere av spørsmålene omhandler hoste. Grunnet denervering av lungene 

etter LTx bortfaller hosterefleksen (Singer et al, 2015), og disse spørsmålene er således ikke 

relevante. 
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3 Metode 
3.1 Design 
Denne mastergradstudien er en tverrsnittstudie, og en del av en pågående randomisert 

kontrollert studie med tittelen ” High-intensity training following lung transplantation. A 

randomized controlled trial” (HILT-studien). HILT-studien har til hovedhensikt å undersøke 

effekten av høyintensiv kondisjon- og styrketrening etter LTx. Studien er i samarbeid mellom 

Oslo universitetssykehus (OUS) og Norges idrettshøgskole (NIH), med har sin 

hovedforankring ved OUS. Forsker og fysiolog Elisabeth Edvardsen og overlege Michael 

Durheim ved lungeavdelingen ved OUS Rikshospitalet leder studien. Masteroppgaven har til 

hensikt å kartlegge og undersøke sammenhengene mellom fysisk aktivitet, 

kardiorespiratorisk form og helserelatert livskvalitet etter LTx ved baseline (før 

treningsintervensjonen starter).  

 

3.2 Utvalg 
Utvalget er voksne lungetransplanterte pasienter, som er transplantert i Norge for 6-60 

måneder siden. Studien har følgende inklusjonskriterier: at pasientene må være medisinsk 

stabile, være over 18 år og ha signert informert samtykke. Eksklusjonskriteriene er 

lungekomplikasjoner etter transplantasjonen med dårlige prognoser (forventet levetid <12 

måneder), at pasienten er ute av stand til å gjennomføre maksimal test til utmattelse på 

tredemølle og språkproblemer som vanskeliggjør datainnsamlingen.  

 

3.3 Datainnsamling 
HILT-studien startet opp i august 2017 og pågår ut 2020. Data inkludert i denne 

mastergradstudien omhandler målinger av fysisk aktivitetsnivå ved bruk av akselerometer i 

én uke, målinger av VO2peak ved baseline, samt data fra spørreskjemaer samlet inn fra august 

2017 til februar 2018. All datainnsamling foregår på OUS Rikshospitalet, administrert av en 

fysiolog ved lungelaboratoriet, en stipendiat i HILT-studien og tre masterstudenter tilknyttet 

HILT-studien. Alle har fått grundig opplæring i testprosedyrene før oppstart.  

 

3.4 Måleprosedyrer 
3.4.1 Fysisk aktivitet 
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Akselerometer 

Data på objektivt målt fysisk aktivitet ble målt ved at pasientene gikk med et akselerometer 

av typen ActiGraph GT3X+ (ActiGraph, LLC, Pensacola, Florida, USA) i syv påfølgende 

dager, som vist på bildet nedenfor (Figur 2). Akselerometerne ble initialiert ved hjelp av 

programvaren ActiLife (ActiGraph, LLC, Pensacola, Florida, USA) til hver pasient i forhold 

til vekt, høyde, kjønn og alder. Akselerometeret ble festet med et elastisk bånd rundt hoften 

på pasienten, på høyre side. Alle pasientene fikk beskjed om å ikke endre deres daglige 

rutiner og aktivitetsnivå i dagene de brukte akselerometeret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 2: Angir riktig plassering av akselerometeret 
(ActiGraph GT3X+), på høyre side av hoften. Privat bilde, 
for illustrasjon til masteroppgaven. 
 

 

Akselerometeret registrerte målinger i tre plan, men kun målinger fra ett plan ble benyttet i 

denne masteroppgaven. Rådata ble omgjort til gjennomsnittlig aktivitetsnivå ved skritt per 

dag og tellinger per minutt (TPM) (se også Tabell 2). Data ble bare inkludert dersom 

pasienten hadde akkumulert minst 10 timer aktivitetsmålinger per dag i minimum fire dager 

(Hansen et al, 2013). 

 

Spørreskjema 

Data på subjektivt målt fysisk aktivitet ble registrert ved spørreskjemaet IPAQ Short form. 

Alle svarene ble omgjort fra timer til minutter, og antall dager for hver variabel ble registrert. 

En utregningsmanual med en algoritme ble brukt for skåringsmanualen til IPAQ Short Form i 

Excel (Cheng, 2016, IPAQ, 2005).  
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3.4.2 Kardiorespiratorisk form 
Kardiorespiratorisk form ble målt som VO2peak ved en CPET, med gange i motbakke på 

tredemølle via en modifisert Balke protokoll (Balke & Ware, 1959) (Figur 3). I forkant av 

testen ble det gjennomført volum- og gasskalibrering av analysatoren, og testene ble 

gjennomført i normal romtemperatur og normal luftfuktighet på dagtid. Ved behov fikk 

pasientene tilvenning til tredemøllen før teststart. Elektrokardiografi (EKG) ble utført på alle 

pasientene av lege før og under CPET, for å kartlegge hjertefrekvens, avdekke arytmier eller 

andre forstyrrelser hjertets funksjon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3: CPET ved motbakkegange på tredemølle for bestemmelse av 
peak oksygenopptak. Bildet er tatt under testing i HILT-studien, med 
tillatelse til å brukes i masteroppgaven (Vedlegg 5). Privat foto. 
 

 

Starthastigheten på tredemøllen varierte fra 1.8 km/t til 4.8 km/t, hvor de fleste gikk på en 

hastighet på 3.8 km/t. Startstigningen på tredemøllen var 4% for alle pasientene. Deretter 
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økte stigningen på tredemøllen med 2% hvert minutt, til maksimal stigning på 20%. Deretter 

økte hastigheten med 0.5 km/t hvert minutt. Testen ble avsluttet når pasienten ikke klarte å 

fortsette, til tross for god oppmuntring av testleder. Gassutveksling og ventilatoriske variabler 

ble målt kontinuerlig ved at pasienten pustet i en maske for måling av ekspirasjonsluften for 

bestemmelse av VO2peak. VO2peak ble definert som gjennomsnittet av de høyeste målingene 

registrert over 30 sekunder. For å anslå pasientens grad av utmattelse ble BORG skala 

registrert under og rett etter avsluttet test (Borg, 1998, s. 30). I tillegg ble det tatt en kapillær 

blodprøve ett minutt etter avsluttet test, for analyse av laktatkonsentrasjon i blodet. Dette 

fordi høy blodlaktat indikerer stor grad av utmattelse. For pasientenes sikkerhet var det alltid 

en lege tilstede under CPET.   

 

Ikke alle pasientene oppfylte kriteriene for maksimalt belastning (høy RER ≥ 1.1, høy 

blodlaktat eller avflating i oksygenopptak). Resultatene ble derfor her registrert som VO2peak, 

og VO2peak brukes derfor gjennomgående i resten av oppgaven. 

 

3.4.3 Helserelatert livskvalitet 
For å måle helserelatert livskvalitet, ble spørreskjemaene SF-36 versjon 1 og SGRQ brukt. 

Pasientene fikk med seg spørreskjemaene etter de fysiske testene, og fylte de ut hjemme og 

returnerte de i posten i en ferdig frankert konvolutt.  

 

For SF-36 inngår alle de åtte sub-skalaene i skåren for både fysisk helse (PCS) og mental 

helse (MCS) (Ware, Kosinski & Gandek, 2000, s. 6:1-19). Det er kun skårene fra PCS og 

MCS som presenteres og brukes i denne masteroppgaven, gitt som en verdi fra 0-100. 

 

For SGRQ ble totalskåren beregnet ut fra skåringsmanualen (Jones, 2009), og gitt som en 

verdi fra 0-100. Det er kun totalskår fra SGRQ som presenteres og brukes i denne 

masteroppgaven. 

 

3.5 Statistiske overveielser og analyser 
3.5.1 Analyser  
De statistiske analysene ble gjort i Statistical Package for the Social Science (SPSS) versjon 

23. Bakgrunnsdata ble fremstilt gjennom deskriptiv statistikk. For kontinuerlige variabler ble 

materialet fremstilt med gjennomsnitt og standardavvik der datamaterialet var normalfordelt. 
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Der datamaterialet ikke var normalfordelt, ble median og min-max benyttet for å beskrive 

utvalget. Kategoriske variabler ble beskrevet med frekvenser og prosent. 

 

For å undersøke sammenhenger (=korrelasjoner) mellom fysisk aktivitet, kardiorespiratorisk 

form og helserelatert livskvalitet ble det benyttet Pearsons r eller Spearmans rho, avhengig av 

om fordelingen av data var normalfordelt eller ikke. Dersom korrelasjonskoeffisienten fikk 

verdier opp til +/- 0.1 ble sammenhengen karakterisert som liten, verdier fra +/- 0.3 ble 

karakterisert som moderat og verdier fra +/- 0.5 eller mer som god (Cohen, 1992). Ingen 

sammenheng ble i denne oppgaven definert som r<0.3. Independent-test ble benyttet for å 

teste gruppeforskjeller i gjennomsnittlige nivå for kontinuerlige variabler, og Mann-Whitney 

U test der data ikke var normalfordelt. For å vurdere om skårene skilte seg ut fra den 

generelle befolkningen ble resultatene vurdert opp mot eksisterende normverdier justert for 

kjønn og alder, der disse fantes. Parede t-tester ble brukt for å teste potensielle forskjeller. 

Styrken ved å bruke t-tester var at de har vist seg å være mer robuste enn tidligere antatt, og 

det er foreslått at t-tester bør være førstevalget ved sammenligning opp mot normverdier, 

med mindre utvalget er svært lite (Fagerland, 2012). Statistisk signifikansnivå ble satt til 

p<0.05. 

 

3.5.2 Håndtering av manglende svar 
Dersom pasienten ikke hadde fylt ut spørreskjemaet IPAQ i det hele tatt, eller kun hadde fylt 

ut antall dager med minimum 10 minutter gange i strekk, ble de ekskludert fra analysene, da 

dette ga totalt 0 MET-min per uke (Cheng, 2016). 

 

Ved skåring av SF-36 ble det brukt en syntaks-fil med en skåringsalgoritme, som gjorde at 

sumskåren kunne bli estimert dersom minst 50% av spørsmålene var besvart (Ware et al, 

2000, s. 6:16). Pasienter som hadde lavere svarprosent ble følgelig ekskludert fra 

dataanalysen. 

 

Ved SGRQ ble det estimert for manglende svar dersom ≥75% av spørsmålene var besvart 

(Jones, 2009). Spørsmål 15d vedrørende hvordan husarbeid ble påvirket av pusten, hadde 

dessverre falt ut fra spørreskjemaet. Dette ble beklageligvis ikke fanget opp før 

spørreskjemaene hadde kommet ferdig utfylt i retur. Alle som fikk en totalskår på SGRQ ble 

inkludert i analysene i denne masteroppgaven. 
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3.6 Etikk 
Studien ble utført etter de etiske retningslinjene til Helsinkideklarasjonen. Det var frivillig å 

delta i studien, og pasientene hadde mulighet til å trekke seg når som helst, uten å måtte 

oppgi grunn for dette. Pasientene ble forespurt om deltagelse gjennom HILT-studien, og 

måtte signere et informert samtykkeskjema til bruk av opplysningene, før inklusjon og 

oppstart av testingen. Dataene ble lagret i et eget skap i et låst rom på OUS Rikshospitalet og 

på sikkert område på OUS sin dataserver, og deretter lagt inn avidentifiserte i SPSS versjon 

23 for analyser.  

 

OUS er dataansvarlig i HILT-studien, og spørreskjemaer, samtykkeskjemaer og kodebok ble 

oppbevart i et skap i et låst og sikkert rom ved OUS Rikshospitalet. Tillatelser til å bruke de 

ulike spørreskjemaene ble innhentet gjennom HILT-studien. Alle elektroniske data ble 

oppbevart og analysert på sikkert område på OUS sin forskerserver, eller på en kryptert USB 

med kode (IronKey) med godkjent bruk fra UIO og OUS. Alle data fra HILT-studien vil bli 

lagret og oppbevart ved OUS sin forskerserver i fem år, for mulig innsyn og kontroll. 

Datafiler brukt i denne masteroppgaven, som er oppbevart på kryptert USB med kode og på 

sikkert område på OUS sin forskerserver, slettes etter innlevering av masteroppgaven.  

 

Søknader til REK og Personvernombudet ved OUS om innsyn i pasientopplysninger og bruk 

av disse opplysningene, ble innhentet via HILT-studien. Alle søknadene er godkjente, og 

REK-søknaden har REK-nummer 2017/399 (Vedlegg 3). Denne mastergradstudien er også 

godkjent av Kvalitetssikringsutvalget ved avdeling for Helsefag ved UIO, våren 2017 

(Vedlegg 6). 

 

Fordelen med deltagelse i studien var at pasientene fikk tilgang på en grundig og utvidet 

helsesjekk med kostbare undersøkelser som de ellers ikke ville fått tilgang på, og 

helsetilstanden til hver enkelt pasient ble grundig fulgt opp. En annen fordel var at testingen 

ble utført i forbindelse med vanlige kontroller på OUS Rikshospitalet, slik at studien ikke 

medførte økonomiske ulemper som ekstra reising. Ulempene var derimot at pasientene måtte 

gjennomføre fysiske tester, som blant annet gange i motbakke på tredemølle til maksimal 

utmattelse, som kunne medføre fysisk ubehag. I tillegg måtte de gå med en aktivitetsmåler i 

én uke og fylle ut flere spørreskjemaer, som også kunne oppleves som en belastning.  
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4 Resultater 
Innledningsvis presenteres utvalget og svarprosenten. Deretter presenteres resultatene for 

fysisk aktivitet, kardiorespiratorisk form og helserelatert livskvalitet ut fra kjønn, alder, KMI, 

tid siden transplantasjon og utdanningsnivå. Til slutt presenteres resultatene for 

sammenhengene mellom fysisk aktivitet, kardiorespiratorisk form og helserelatert 

livskvalitet.  

 

4.1 Utvalg og respons 
Før oppstart av HILT-studien var det totalt 106 pasienter som var aktuelle for inklusjon. Av 

disse ble 48 pasienter inkludert i foreliggende masteroppgave. Figur 4 viser en oversikt over 

antall aktuelle og inkluderte pasienter.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figur 4: Flytskjema over aktuelle og inkluderte pasienter i studien. 

 

 

 

 

 

73 pasienter ble spurt om å 
delta i HILT-studien 

8 pasienter ble ekskludert fra 
masteroppgaven: 
• 2 oppfylte ikke inklusjonskriteriene 
• 3 hadde andre årsaker 
• 3 ventet på å bli testet (pr. 01.03.18) 

 

40 pasienter  
oppfylte kriteriene for 

ActiGraph 

35-45 pasienter utfylte 
komplette spørreskjema: 
• 37 IPAQ 
• 45 SF-36 
• 35 SGRQ 

 

49 pasienter signerte 
informert samtykke 

1 pasient trakk seg etter oppstart 
 

48 pasienter ble inkludert i 
masterstudien 

48 pasienter  
utførte CPET til voluntær 

utmattelse 

106 pasienter ble 
lungetransplantert for 
mellom 6 mnd og 5 år 

siden  

 33 pasienter ble ikke spurt grunnet: 
• Ustabile forhold 
• Fysiske hemninger 
• Ikke compliant 

 

16 pasienter ønsket ikke å delta 
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4.1.1 Demografiske og kliniske bakgrunnsdata 
Karakteristikk over pasientenes demografiske og kliniske bakgrunnsdata er presentert i 

Tabell 5. Av de med grunnskoleutdannelse var det flest menn (65%), og av de med ≥ 4 år 

høyere utdannelse var det også flest menn (60%). To pasienter (4%) var transplantert to 

ganger. De mannlige pasientene hadde en vekt på 82±14 kg, mens tilsvarende tall for de 

kvinnelige pasientene var 69±12 kg. 35% var normalvektige, 50% var overvektige og 15% 

var fete, basert på WHO´s klassifikasjoner (WHO, 2006).  

 
Tabell 5: Demografiske og kliniske bakgrunnsdata hos lungetransplanterte pasienter (N=48). 

* Gift, samboer, partnerskap 
**< 7 år grunnskole, grunnskole 7-10 år, framhaldskole, folkehøgskole. 
***1-3 årig vgs., artium, økonomisk gymnas, allmennfaglig retning i vgs. 
****Med og uten alpha-1-antitrypsin 
ARDS= Acute respiratory distress syndrome, KOLS=Kronisk obstruktiv lungesykdom 
 

 

UTVALG (N=48) N (%) Gj.snitt (SD) Median (min-max) 
Alder, år       56 (20-67) 
Kjønn, kvinner 25 (52)   
Kroppsmasseindeks (KMI)  26±4  
Sivilstand 
     Gift* 
     Bor uten partner (ugift/skilt/enke) 
     Ukjent 

 
29 (60) 
18 (38) 
1 (2) 

  

Utdannelse 
Grunnskole** 
Videregående*** 
Høgskole/universitet <4 år 
Høgskole/universitet >4 år 
Annet/har ikke svart 

 
20 (42) 
6 (13) 
4 (8) 
5 (10) 
13 (27) 

  

Hovedaktivitet før transplantasjon 
I betalt arbeid 
Trygdet attføring/arbeidsledig 
Annet 

 
16 (33) 
28 (58) 
4 (8) 

  

Måneder siden transplantasjon  29±16  
Diagnose før transplantasjon 
     Sarkoidose 
     Kronisk rejeksjon (CLAD) 
     KOLS**** 
     Pulmonal fibrose 
     Pulmonal hypertensjon 
     Lymfangioleiomyomatose 
     Cystisk fibrose 
     ARDS 
     Sklerodermi 

 
3 (6) 
2 (4) 
20 (42) 
9 (19) 
6 (13) 
2 (4) 
2 (4) 
1 (2) 
1 (2) 

  

Kronisk rejeksjon (CLAD) 5 (10)   
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4.2 Fysisk aktivitet 
4.2.1 Antall skritt per dag 
Antall skritt per dag blant pasientene varierte fra 3330 til 22664 skritt per dag. For alle 

pasientene var antall skritt 9782±4117. Femten pasienter (38%) oppfylte kravet om ≥10000 

skritt per dag, og av disse var det ni kvinner (60%) og seks menn (40%). De 

lungetransplanterte pasientene gikk i gjennomsnitt 1610 flere skritt per dag sammenlignet 

med referanseverdiene (+12%, p=0.04) (Hansen et al, 2015). Det var ingen kjønnsforskjeller 

(p=0.13). Antall skritt avtok jevnt med økende alder, der de yngste pasientene (≤56 år) i 

gjennomsnitt gikk 4282 flere skritt enn del eldste pasientene (p<0.01). Det var heller ingen 

forskjell mellom pasientene med høyere utdannelse (Høgskole eller Universitet), og de uten 

høyere utdannelse (p=0.37). 

 

Det var en moderat korrelasjon mellom antall skritt per dag og KMI (r=-0.40, p=0.01), og en 

lav korrelasjon mellom antall skritt og tid siden LTx (r=-0.09, p=0.58).  

 

4.2.2 Tellinger per minutt 
Figur 5 viser det fysiske aktivtetsnivået til pasientene, angitt ved tellinger per minutt (TPM), 

fordelt på kjønn og alder. TPM var 156±82 for hele gruppen, hvor én pasient skilte seg ut 

med >400 TPM. TPM var 45% lavere enn forventet ut fra de norske referanseverdiene 

(p<0.01) (Hansen et al, 2015), men det var ingen kjønnsmessige forskjeller (p=0.32). 

Intensiteten sank med økende alder for begge kjønn (Figur 5), og de yngste pasientene (≤56 

år) hadde høyere intensitet enn de eldste (p=<0.01). Det var ingen forskjeller i TPM mellom 

pasientene med høyere utdannelse og de uten høyere utdannelse (p=0.34). 

 

Det var en moderat korrelasjon mellom TPM og KMI (r=-0.41, p=0.01), og en lav 

korrelasjon mellom TPM og tid siden LTx (r=-0.13, p=0.50).  
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Figur 5: Fysisk aktivitetsnivå (tellinger per minutt), relatert til 15 års alderskohorter hos de  
lungetransplanterte pasientene (n=40). 
 

 

4.2.3 IPAQ Short Form spørreskjema 
Total MET-min per uke ut fra IPAQ Short Form spørreskjema var 594 (0-14238). Fire 

pasienter (8%) fikk ≥ 3000 MET-min per uke, og ble klassifisert som tilfredsstillende aktive 

med et høyt aktivtetsnivå, basert på WHO´s klassifikasjon (WHO, 2009). Tretti-tre pasienter 

(69%) fikk < 3000 MET-min per uke, og ble klassifisert som minimalt aktive (WHO, 2009). 

Det var ingen forskjeller mellom kvinner og menn i total MET-min per uke (p=0.56), eller 

mellom de yngste og eldste pasientene (p=0.06). Det var ingen forskjeller i total MET-min 

per uke mellom de med høyere utdannelse og de uten høyere utdannelse (p=0.64). 

Det var ingen korrelasjon mellom total MET-min per uke og KMI (r=-0.12, p=0.48), og tid 

siden transplantasjon (r=-0.18, p=0.29). Flere pasienter hadde ikke fylt ut hele IPAQ 

spørreskjema. Spørsmålene de fleste ikke svarte på, var på angivelsene av hvor mange 

minutter de hadde brukt på anstrengende aktivitet (44% svar), middels anstrengende aktivitet 

(58% svar), hvor lang tid de hadde brukt på å gå (58% svar) og hvor mange minutter de 

brukte på å sitte på en vanlig hverdag (67% svar).  

 

Tabell 6 viser resultatene fra IPAQ og fra ActiGraph ved TPM. Tabellen viser at flere 

pasienter (56%) ble kategorisert som moderat og høyt aktive ved bruk av IPAQ, mens ingen 

ble kategorisert tilsvarende registret med objektive mål fra ActiGraph akselerometer. 
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Tabell 6: Intensitet skåret ved selvrapportert fysisk aktivitet (IPAQ) og objektivt målt fysisk aktivitet 
(ActiGraph).  

 

 

 

 

 

 

IPAQ=International physical activity questionnaire, TPM=Tellinger per minutt 
*Tall hentet fra Hansen (2013). 
 

 

4.3 Kardiorespiratorisk form 
4.3.1 Ende-kriterier ved CPET 
Hovedårsaken til avsluttet test var muskulær tretthet (45%), for både menn (43%) og kvinner 

(57%). 40% i aldersgruppen 20-29 år angav at årsaken til avsluttet test var muskulær tretthet, 

mot 63% i aldersgruppen 60-69. Blodlaktatverdiene rett etter avsluttet test var 8.7±2.1 

mmol/L hos kvinner og 8.1±2.3 mmol/L hos menn. Respiratorisk utvekslingskvotient (RER, 

VCO2/VO2) var 1.15±0.1 hos kvinner og 1.09±0,0 hos menn (p=0.06). BORG skala var 

18.3±1.0 hos kvinner og 18.3±1.1 hos menn.  

 

4.3.2 Peak oksygenopptak 
Figur 6 viser verdier for VO2peak relatert til kjønn og alder. VO2peak var 22.6±7.1 mL·kg-

1·min-1 for hele utvalget. Blant menn var VO2peak 22.6±8.0 mL·kg-1·min-1, og blant kvinner 

22.6±6.3 mL·kg-1·min-1 (p=0.78), tilsvarende 59±17% (p<0.01) og 71±13% (p<0.01) av 

forventet for henholdsvis menn og kvinner (Edvardsen et al, 2013) (Figur 7). De yngste 

pasientene (≤56 år) hadde høyere VO2peak enn de eldste pasientene (p<0.01). Fire pasienter 

(8%) hadde VO2peak i normalområdet (>84% av forventet) (American Thoracic 

Society/American College of Chest Physicians, 2003). Det var ingen forskjell mellom 

pasientene med høyere utdannelse og de uten høyere utdannelse (p=0.79). 

 

Det var en god negativ korrelasjon mellom VO2peak og KMI (r=-0.66, p=0.00), og en lav 

korrelasjon mellom VO2peak og tid siden LTx og VO2peak (r=0.12, p=0.40). 

 

IPAQ N (%) ActiGraph* (TPM) N (%) 
 

Lav 
Moderat 
Høy 

 
16 (43) 
12 (32) 
9 (24) 

Inaktiv (0-99) 
Lav (100-2019)              
Moderat (2020-5900) 
Høy (≥ 6000) 
 

10 (25) 
30 (75) 
0 (0) 
0 (0)    
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Figur 6: Peak oksygenopptak (VO2peak) blant lungetransplanterte pasienter, relatert til kjønn og  
10-års alderskohorter (N=48). 
 

 

 
Figur 7: Prosent av forventede verdier av VO2peak hos lungetransplanterte pasienter, relatert til 
kjønnog 10 års alderskohorter (N=48), basert på normalverdiene fra Edvardsen, Hansen, Holme, 
Dyrstad, & Anderssen (2013).  
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4.4 Helserelatert livskvalitet 
4.4.1 SF-36 
Tabell 7 viser median og min-max for SF-36 fordelt på kvinner og menn. Skår for fysisk 

helse (PCS) var 50.9 (24.0-60.2) og mental helse (MCS) var 53.3 (24.5-62.1). Det var ikke 

forskjeller mellom LTx-gruppen og referanseverdiene for verken fysisk helse (PCS) (p=0.81) 

eller mental helse (MCS) (p=0.06). Kvinnene hadde bedre PCS sammenlignet med mennene 

(p=0.03), men det var ingen forskjell for MCS mellom kjønnene (p=0.50). Det var ingen 

forskjeller i PCS mellom de yngste og eldste pasientene (p=0.82) eller mellom pasientene 

med høyere utdannelse eller de uten høyere utdannelse (p=0.44). Det var heller ingen 

forskjeller i MCS mellom de yngste og eldste pasientene (p=0.77) eller mellom de med 

høyere utdannelse og de uten høyere utdannelse (p=0.54).  

 

Det var ingen korrelasjon mellom KMI og PCS (r=-0.17, p=0.27), mellom KMI og MCS 

(r=0.12, p=0.22), mellom tid siden LTx og PCS (r=-0.17, p=0.25) eller mellom tid siden LTx 

og MCS (r=-0.25, p=0.09). 

 

 
Tabell 7: Helserelatert livskvalitet, ved SF-36 sumskår og SGRQ totalskår for lungetransplanterte pasienter, 
fordelt på kvinner og menn. Data er presentert som median (min-max). 
 

Helserelatert livskvalitet Kvinner  Menn 
SF-36, n=45 
   Sumskår fysisk helse* (PCS) 
   Sumskår mental helse *(MCS) 
 
SGRQ, n=35 
   Totalskår**  

 
53.1 (24.0-59.2) 
48.9 (24.5-62.1) 
 
 
14.9 (2.6-41.1) 

 
45.4 (27.1-60.2) 
54.9 (35.1-61.3) 
 
 
25.5 (4.3-55.8) 

SGRQ= St. George´s respiratory questionnaire, SF-36= 36-Item Short Form Health Survey 
*Skår fra 0-100, hvor 100 indikerer best mulig helserelatert livskvalitet. 
** Skår fra 0-100, hvor 0 indikerer best mulig helserelatert livskvalitet. 

 

4.4.2 SGRQ 
Tabell 7 viser median og min-max for SGRQ fordelt på kvinner og menn. Totalskår var 17.6 

(2.6-55.8), og kvinner hadde lavere skår enn menn (p=0.01). Det var ingen forskjeller mellom 

de yngste og eldste pasientene (p=0.21) eller mellom de med høyere utdannelse og de uten 

høyere utdannelse (p=0.18). Det var ingen korrelasjon mellom KMI og SGRQ totalskår 

(r=0.12, p=0.50), og mellom KMI og tid siden LTx (r=0.21, p=0.22).  

 



	
36	

4.5 Sammenheng mellom fysisk aktivitet, 

kardiorespiratorisk form og helserelatert livskvalitet 
4.5.1 Fysisk aktivitet og kardiorespiratorisk form 
Figur 8 viser korrelasjon mellom VO2peak og antall skritt per dag, og mellom VO2peak og 

TPM. Det var en god korrelasjon mellom VO2peak og antall skritt per dag (r=0.67, p=<0,01) 

og mellom VO2peak og TPM (r=0.70, p=<0.01).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8: Korrelasjon mellom peak oksygenopptak (VO2peak) og objektivt målt fysisk aktivitet ved antall skritt per 
dag (A) og tellinger per minutt (B) blant lungetransplanterte pasienter (N=48). 
 

 

4.5.2 Fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet 
Tabell 8 viser korrelasjoner mellom objektivt og subjektivt målt fysisk aktivitet og 

helserelatert livskvalitet.  

 
Tabell 8: Korrelasjon mellom fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet. 
 

 SF-36 PCS*, 
n=45 

SF-36 MCS**, 
n=45 

SGRQ, 
n=35 

 r*** p r*** p r*** p 

Objektivt målt fysisk aktivitet 

(ActiGraph), n=40 
  Antall skritt per dag 
 

      Tellinger per minutt 
    
 
Subjektivt målt fysisk aktivitet 
(IPAQ), n=37 
     MET-min per uke 

 
 
0.54 

 
0.45 
 

 

 
 
0.14 

 
 
<0.01 
 
<0.01 
 
 
 
 
0.44 

 
 
0.06 
 
0.19 

 
 
 
 
-0.04 

 
 
0.70 
 
0.26 
 
 
 
 
0.82 

 
 
-0.54 
 
-0.56 
 
 
 
 
-0.39 

 
 
<0.01 
 
<0.01 
 
 
 
 
0.05 

*Sumskår fysisk helse, **sumskår mental helse, *** Spearman´s rho 
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De beste korrelasjonene ble sett mellom antall skritt per dag og fysisk og ventilatorisk helse, 

samt mellom tellinger per minutt og ventilatorisk helse.  

 

4.5.3 Kardiorespiratorisk form og helserelatert livskvalitet 
Figur 9 viser korrelasjonene mellom VO2peak og helserelatert livskvalitet. Analysene viste at 

det var en moderat positiv korrelasjon mellom VO2peak og fysisk helse (PCS) (r=0.40, 

p=0.01), men ingen korrelasjon mellom mental helse (MCS) (r=-0.03, p=0.84). Resultatene 

viste også en moderat negativ korrelasjon mellom VO2peak og totalskår for SGRQ (r=-0.35, 

p=0.04).  

 

Figur 9: Korrelasjon mellom VO2peak og: A) fysisk helse (PCS), B) mental helse (MCS) og C) totalskår SGRQ. 
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5 Diskusjon 
I diskusjonskapittelet vil først hovedresultatene presenteres og diskuteres opp mot tidligere 

forskning på området. Deretter diskuteres sammenhengene (korrelasjonen) mellom fysisk 

aktivitet, kardiorespiratorisk form og helserelatert livskvalitet. Deretter følger en 

metodediskusjon, hvor styrker og svakheter ved måleinstrumentene, utvalget, den praktiske 

gjennomføringen og statistiske overveielser vil drøftes. Til slutt gis en praktisk betydning av 

funnene og forslag til videre forskning.  

 

5.1 Resultatdiskusjon 
Hovedformålet med masteroppgaven var å kartlegge fysisk aktivitet, kardiorespiratorisk form 

og helserelatert livskvalitet hos norske lungetransplanterte pasienter 6-60 måneder etter LTx, 

samt å undersøke sammenhengen mellom disse. Hovedresultatene viste at:  

• Lungetransplanterte pasienter gikk betraktelig flere skritt per dag enn forventet, men 

hadde lav intensitet målt ved TPM, sammenlignet med den generelle norske 

befolkning.  

• Det var dårlig samsvar mellom objektivt målt fysisk aktivitet og IPAQ spørreskjema, 

hvor halvparten av pasientene ble kategorisert som moderat og høyt fysisk aktive ved 

subjektive mål (IPAQ), mens ingen ble kategorisert tilsvarende ved objektive mål 

(ActiGraph). 

• Lungetransplanterte pasienter hadde betydelig lavere kardiorespiratorisk form, målt 

som VO2peak, sammenlignet med den generelle norske befolkning.  

• Lungetransplanterte pasienter hadde tilsvarende lik fysisk og mental helserelatert 

livskvalitet som den generelle norske befolkning. 

• Det var en god korrelasjon mellom fysisk aktivitet (ved antall skritt per dag og TPM) 

og kardiorespiratorisk form. Det var en god korrelasjon mellom antall skritt per dag 

og fysisk og ventilatorisk helse. Det var en moderat korrelasjon mellom 

kardiorespiratorisk form og fysisk og ventilatorisk helse.  

 

5.1.1 Objektivt mål på fysisk aktivitet 
Antall skritt per dag 

Resultatene viste at norske lungetransplanterte pasienter var mer fysisk aktive sammenlignet 

med friske norske menn og kvinner, målt som antall skritt per dag (Hansen et al, 2015). Dette 
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er positivt overraskende funn. En forklaring kan være at pasientene gikk fra en 

invalidiserende lungesykdom, til å bli lungefriske med muligheten for et aktivt liv. Gleden av 

å få denne muligheten tilbake kan således være en stor motivasjon for mange pasienter, som 

fører til at de nå beveger seg mer. I tillegg oppmuntres de fra OUS Rikshospitalet til å være 

fysisk aktive etter LTx. Funnene i vår studie er imidlertid i kontrast til en annen studie fra 

Belgia som objektivt har kartlagt fysisk aktivitet, som fant at antall skritt per dag var redusert 

med hele 42% etter LTx (4977 skritt per dag), sammenlignet med friske kontroller ett år etter 

LTx (Langer et al, 2009). Til tross for at pasientene i Langer og medarbeideres (2009) studie 

var på tilnærmet samme alder, er dette omtrent halvparten av hva vi fant i vår studie. En av 

årsakene til den store forskjellen kan være utvelgelse av pasienter til LTx. I Norge velges 

pasienter med antatt god prognose og gode utsikter for overlevelse ved utvelgelse av hvem 

som blir prioritert til LTx, noen ganger på bekostning av de med størst akutt behov (Hoel et 

al, 2016). Det kan bety at de norske lungetransplanterte pasientene kan ha bedre helse enn 

lungetransplanterte pasienter fra andre land, som igjen fører til bedre forutsetning for økt 

fysisk aktivitet etter LTx. En annen viktig årsak kan være tid siden LTx. Det var kun 15.5 

måneder i gjennomsnittlig tid siden LTx i studien til Langer og medarbeidere (2009), mot 29 

måneder i gjennomsnittlig tid siden LTx i vår studie. Med betydelig lengre rekonvalesens hos 

de norske pasientene kan dette være en viktig faktor. Den norske ”gå-tur-kulturen” har også 

lange tradisjoner i Norge, hvor helsepersonell ved norske sykehus blant annet oppfordrer til 

daglige turer etter Helsedirektoratets anbefalinger (Helsedirektoratet, 2014). Hvor utbredt 

fenomenet med å gå tur er i andre land er uvisst, og kan således være en forklaring på hvorfor 

norske lungetransplanterte pasienter går mer enn pasientene fra for eksempel Belgia.  

 

Tellinger per minutt 

Til tross for at norske lungetransplanterte pasienter har et høyt fysisk aktivitetsnivå, var 

imidlertid intensiteten målt som tellinger per minutt halvert sammenlignet med den generelle 

befolkningen i Norge (Hansen et al, 2015). Dette betyr at norske lungetransplanterte pasienter 

går mye hver dag, men med svært lav intensitet. Årsakene til dette kan være sammensatt, 

men trolig forklares ved tillagte vaner før LTx, samt en betydelig redusert kardiorespiratorisk 

form. Sistnevnte blir videre diskutert i kap. 5.1.3. Våre funn med hensyn til tellinger per 

minutt er i samsvar med Wickerson og medarbeidere (2010) som fant at lungetransplanterte 

pasienter brukte 66% mindre tid på fysisk aktivitet med moderat intensitet sammenlignet med 

friske kontroller. Helsedirektoratet har anbefalt at voksne bør være fysisk aktive med 

minimum 150 minutter moderat intensitet per uke, og at økt dose gir større gevinst 
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(Helsedirektoratet, 2014). Trening med moderat intensitet i minst 150 minutter per uke gir 

gunstige endringer i blodtrykk, lipidprofil, redusert risiko for kroniske sykdommer og det 

forbedrer fysisk og mental livskvalitet blant friske menn og kvinner (O´Donovan, 2010). 

Videre har man dokumentasjon på at moderat aktive menn har opp mot 40% lavere risiko for 

død enn fysisk inaktive, og at selv et lavt aktivitetsnivå er assosiert med lavere dødelighet enn 

for de stillesittende (Holme & Anderssen, 2014). Dette betyr at helsegevinstene ved mange 

skritt per dag kan være begrenset hvis intensiteten er lav. Det er derfor ikke gunstig at norske 

lungetransplanterte pasienter har så lav intensitet under fysisk aktivitet, med tanke på at 

helsegevinstene med høyere intensitet øker betraktelig i form av redusert risiko for 

kardiovaskulær sykdom, diabetes, kreft, hypertensjon, overvekt, ben- og leddsykdommer og 

depresjon blant friske menn og kvinner (Warburton et al, 2006). 

 

Å være overvektig er blant annet funnet å være en pådriver for inaktivitet blant friske 

personer (Bauman et al, 2012). Overvektige har dessuten vist å ha lavere intensitet under 

fysisk aktivitet enn normalvektige (Anderssen et al, 2009). Siden vektøkning er et vanlig 

problem etter LTx (Langer, 2015, Singer, Brazelton, Doyle, Morris, & Theodore, 2003), da 

blant annet immundempende medisiner er kjent for å gi vektøkning (Costa et al, 2017, Yusen 

et al, 2016), er det uheldig at lungetransplanterte pasienter bruker mye tid i lave intensiteter 

og lite tid på fysisk aktivitet med moderat intensitet. Kun en liten vektoppgang er forbundet 

med blant annet økt risiko for diabetes type II i normalbefolkningen (Willett, Dietz & 

Colditz, 1999) og hjerte-kar-sykdommer (Costa et al, 2017, Hatt et al, 2017), og fysisk 

inaktivitet kan føre til ytterligere vektoppgang (Warburton et al, 2006). Det kan derfor bli 

viktig å adressere overvekten i etterkant av LTx, både med tanke på helsegevinstene knyttet 

til vektreduksjonen i seg selv, men også med tanke på at vektreduksjonen kan bidra til et økt 

fysisk aktivitetsnivå.  

 

5.1.2 Subjektivt mål på fysisk aktivitet ved spørreskjema 
Den subjektive kartleggingen av fysisk aktivitet ved spørreskjemaet IPAQ viste at halvparten 

av pasientene ble kategorisert som moderat og svært fysisk aktive, mens ingen ble 

kategorisert tilsvarende ved objektive mål ved ActiGraph. Dette samsvarer med kritikken mot 

selvrapportert fysisk aktivitet, som går ut på at de fleste overrapporterer grad av fysisk 

aktivitet (Hansen et al, 2015, Hagströmer & Hassmén, 2015, Sallis & Saelens, 2000). Det ble 

ikke funnet tidligere studier som hadde undersøkt sammenhengen mellom målinger med 
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akselerometer (objektivt) og IPAQ (subjektivt) av fysisk aktivitet etter LTx. Fordelen med å 

bruke IPAQ var likevel, som nevnt tidligere, at dette kunne gi indikasjoner på pasientenes 

holdninger til fysisk aktivitet. Resultatene viste at de fleste svarte på hvor mange dager de 

hadde gått minst 10 minutter i strekk, mens de fleste unnlot å svare på sentrale spørsmål som 

tid brukt på anstrengende og middels anstrengende aktiviteter, tid brukt på å gå og tid brukt 

på å sitte på en hverdag. Det kan med andre ord virke som at de ikke hadde like stor 

bevissthet rundt hvor mye tid de brukte på fysisk aktivitet, intensitet under aktivitetene eller 

inaktiv tid. Hvor bevisste lungetransplanterte pasienter er på mengde og intensitet i fysisk 

aktivitet vet vi ikke, og kan være gjenstand for videre forskning.  

 

5.1.3 Kardiorespiratorisk form 
Vi fant at lungetransplanterte pasienter hadde redusert kardiorespiratorisk form målt som 

VO2peak på 22.6 mL·kg-1·min-1, 6-60 måneder etter LTx. Dette er svært lavt og tilsvarer kun 

59-71% av forventet, sammenlignet med friske norske kvinner og menn (Edvardsen et al, 

2013). En så lav VO2peak må være begrensende for pasienten i det daglige, likeså det å 

fungere i arbeidslivet. Dette gjenspeiler muligens situasjonen til pasientene i vår studie, ved 

at majoriteten av pasientene var uføretrygdet. Videre er en lav VO2peak ikke gunstig for 

fremtidig helse med hensyn til utvikling av livsstilssykdommer (Myers et al, 2002, Gulati et 

al, 2003). En kan være at pasientene viste svært lav intensitet under daglig fysisk aktivitet 

(TPM), slik at de ikke fikk stimulert hjerte- og muskelfunksjon til økt VO2peak. Det er velkjent 

at intensitet står svært sentralt men hensyn til å øke det maksimale oksygenopptaket 

(Helgerud et al, 2007). Om dette skyldes gamle vaner fra før LTx, eller redsel for å ta i og bli 

utmattet er ukjent. En annen forklaring kan være at pasientene ofte opplever muskulær 

tretthet under fysisk aktivitet, og av den grunn holder igjen. Tilsvarende fant vi under CPET 

på tredemølle, hvor pasientene i stor grad rapporterte muskulær tretthet. Fatigue i bena er 

også funnet som den viktigste treningsbegrensende faktoren etter LTx (Langer et al, 2012, 

Hatt et al, 2017), og O2-forbruket i arbeidende muskler er det største hinderet for å bedre 

kardiorespiratorisk form etter LTx (Hatt et al, 2017, Opondo, Sarma, & Levine, 2015). I 

tillegg påvirker immundempende medikamenter kapillærenes evne til dilatasjon, som også 

fører til redusert oksygentransport til arbeidende skjelettmuskulatur (Studer et al, 2004).  

 

Våre resultater om lav kardiorespiratorisk form samsvarte med tidligere funn på VO2peak etter 

LTx (Ross et al, 1993, Miyoshi et al, 1990, Williams et al, 1992, Levy et al, 1993, 
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Schwaiblmair et al, 1999). I studien til Miyoshi og medarbeidere (1990) fant man at VO2peak 

var på kun 13.8 mL·kg-1·min-1, målt 3 måneder etter LTx. Årsaken til at VO2peak var noe 

høyere i denne mastergradstudien enn tidligere rapportert (Ross et al, 1993, Miyoshi et al, 

1990, Williams et al, 1992, Levy et al, 1993, Schwaiblmair et al, 1999) kan forklares ved 

kortere tid siden LTx i de andre studiene samt at de andre pasientene ble testet på 

ergometersykkel, i kontrast til vår studie som testet pasientene på tredemølle. Testing på 

tredemølle har nemlig vist å gi en høyere VO2peak, fordi man involverer større andel 

muskelmasse ved vektbærende aktivitet (Åstrand et al, 2003, s. 275). En annen forklaring kan 

være seleksjonsskjevhet, ved at de fysisk dårligste pasientene ikke var inkludert i vår studie. I 

tillegg kan det tenkes at siden de norske lungetransplanterte pasientene er svært fysisk aktive, 

hvor de går flere skritt per dag sammenlignet med andre LTx pasienter (Langer et al, 2009), 

gjenspeiles dette i en prosentvis bedre VO2peak, til tross for at denne fremdeles er lav. 

 

En annen interessant studie hos LTx pasienter fant derimot tilnærmet normale VO2peak-

verdier på 30.2 mL·kg-1·min-1, tilsvarende 95% av forventede verdier (Painter et al, 1997), i 

motsetning til vår studie. Dette var imidlertid svært aktive pasienter som trente 

utholdenhetstrening flere ganger i uken. Dette indikerer at hyppig utholdenhetstrening synes 

å ha god effekt på VO2peak, hvilket indikerer at systematisk trening er av stor betydning. 

 

Selv om de norske lungetransplanterte pasientene hadde bedre VO2peak enn tidligere studier 

har vist, var den kardiorespiratoriske formen likevel betydelig redusert. Dette er uheldig, da 

studier blant annet har funnet en assosiasjon mellom lavere VO2max og høyere risiko for 

mortalitet blant pasienter med KOLS og diabetes (Myers et al, 2002) og hos pasienter som 

har gjennomgått LTx (Armstrong et al, 2012). Armstrong og medarbeidere (2012) fant videre 

at lungetransplanterte pasienter som overlevde etter LTx hadde høyere VO2max enn de som 

ikke overlevde, noe forfatterne mente kunne gjenspeile en kombinasjon av flere faktorer som 

bedre lungefunksjon, bedre fysisk funksjon, færre komplikasjoner, færre komorbiditeter eller 

at de trente mer enn de som ikke overlevde. Det er tidligere også funnet at kardiorespiratorisk 

form er en indirekte indikator på fysisk aktivitetsnivå blant normalbefolkningen (Bize et al, 

2007), og at fysisk aktivitet kan øke den kardiorespiratoriske formen etter LTx (Armstrong et 

al, 2012).  

 

Kardiorespiratorisk form ble i denne masteroppgaven ikke kontrollert opp mot verken 

sentrale eller perifere faktorer (Bassett & Howley, 2000), da dette ikke var en del av studiens 
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forskningsspørsmål. Det hadde derimot vært interessant å kontrollere våre funn opp mot 

pasientens lungefunksjon, da lungefunksjon kan ha stor påvirkning på resultatene. 

 

5.1.4 Helserelatert livskvalitet 
Resultatene fra studien viste at lungetransplanterte pasienter hadde tilsvarende helserelatert 

livskvalitet for fysisk helse som den norske befolkning (Garrat & Stavem, 2017). Dette kan 

muligens forklares ut fra inklusjons- og eksklusjonskriteriene til studien, ved at kun ”de 

friskeste” ble inkludert. I tillegg kan resultatene også forklares med bakgrunn i at de med best 

mulighet for overlevelse velges ut for LTx i Norge (Hoel et al, 2016), som nevnt tidligere. 

Seiler og medarbeidere (2016) identifiserte i sin studie ulike prediktorer for helserelatert 

livskvalitet etter LTx, hvor BOS ble funnet å være den sterkeste prediktoren for fysisk helse 

etter LTx. Ingen av pasientene i denne studien hadde BOS, som også kan forklare den gode 

rapporterte helserelaterte livskvaliteten i vår studie.  

 

Våre funn samsvarer med tidligere funn som viste at fysisk helse var normal etter LTx (Seiler 

et al, 2016), men er i kontrast til andre studier som viste at fysisk helse ofte var redusert etter 

LTx sammenlignet med den generelle befolkningen (Singer et al, 2013). Pasientene i Langer 

og medarbeiders (2009) studie rapporterte blant annet betydelig lavere skår sammenlignet 

med vår studie. Denne forskjellen kan muligens forklares ved at pasientene i vår studie var 

betydelig mer fysisk aktive enn pasientene i Langer og medarbeideres (2009) studie. 

Sammenlignet med tidligere publiserte data på helserelatert livskvalitet blant norske 

lungetransplanterte pasienter (Stavem et al, 2000), rapporterte våre lungetransplanterte 

pasienter bedre på fysisk helse (PCS). Årsaken til dette kan muligens forklares i en 

seleksjonsskjevhet, ved at kun de ”friskeste” pasientene var inkludert i studien. Dessuten vet 

vi at behandlingen etter LTx har blitt bedre, og at overlevelsen har økt de siste årene 

sammenlignet med på 90-tallet (Stavem et al, 2000, Hoel et al, 2016).  

 

Studien vår viste også at gruppen lungetransplanterte pasienter hadde tilsvarende mental 

helserelatert livskvalitet som den generelle norske befolkning (Garrat & Stavem, 2017). I 

studien til Langer og medarbeidere (2009) fant også de at den mentale helsen var noe bedre 

enn den fysiske helsen etter LTx. Dette kan tyde på at andre faktorer enn fysisk aktivitet er 

viktig for den mentale helserelaterte livskvaliteten, da det var den største forskjellen i 

utvalget i studien til Langer og medarbeidere (2009) og utvalget i vår studie. Sammenlignet 
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med norske data på 90-tallet (Stavem et al, 2000) rapporterte utvalget i vår studie derimot noe 

dårligere, men ikke av klinisk betydning. Derimot er den ventilatoriske helsen klart bedre enn 

hva pasientene rapporterte sent på 90-tallet (Stavem et al, 2000). Dette kan komme av at 

overlevelsen og behandlingen har blitt bedre siden år 2000, som diskutert tidligere. 

 

5.1.5 Sammenhenger mellom fysisk aktivitet, kardiorespiratorisk form og 

helserelatert livskvalitet etter LTx 
Fysisk aktivitet og kardiorespiratorisk form 

Det var en god sammenheng mellom kardiorespiratorisk form og fysisk aktivitet ved antall 

skritt per dag og tellinger per minutt blant de lungetransplanterte pasientene i vår studie 

(Cohen, 1992). Det betyr at de som hadde best kardiorespiratorisk form, var de som gikk flest 

skritt per dag og hadde høyest intensitet i den fysiske aktiviteten ved flest tellinger per 

minutt. Dette kan forklares ved at fysisk aktivitet med høy intensitet er avgjørende for en god 

kardiorespiratorsik form blant friske (Helgerud et al, 2007) så vel som blant pasienter 

(Nytrøen et al, 2012). Painter og medarbeidere (1997) rapporterte en signifikant korrelasjon 

mellom høy VO2peak og fysisk aktivitetsnivå, men anga ikke korrelasjonskoeffisienten. De 

presiserte videre at dette var en fysisk aktiv og resurssterk gruppe, med stor grad av høyere 

utdannelse, og at de således ikke var representative for organtransplanterte pasienter (Painter 

et al, 1997). Pasientene var noe yngre i studien til Painter og medarbeidere (1997) 

sammenlignet med pasientene i vår studie, og de hadde kun inkludert de antatt friskeste 

pasientene. Det ble ikke funnet noen andre studier som hadde undersøkt korrelasjon mellom 

fysisk aktivitet og kardiorespiratorisk form etter LTx.  

 

Fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet 

Det var en god sammenheng mellom fysisk aktivitet ved antall skritt per dag og fysisk helse 

(PCS) etter LTx, og en moderat korrelasjon mellom fysisk aktivitet ved tellinger per minutt 

og fysisk helse (PCS) (Cohen, 1992). Det indikerer at de som gikk flest skritt per dag og 

hadde høyest intensitet i den fysiske aktiviteten ved flest tellinger per minutt, hadde best 

fysisk helserelatert livskvalitet. I studien til Painter og medarbeidere (1997) fant de at 

organtransplanterte pasienter som ble karakterisert som fysisk aktive (deltok i regelmessig 

trening ≥3 ganger i uken, med ≥20 min opplevd hard intensitet hver økt) hadde signifikant 

høyere helserelatert livskvalitet på alle områder av SF-36, med unntak av emosjonell 

funksjon. De anga derimot ikke korrelasjonskoeffisienten, eller hvordan sammenhengen var 
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for kun lungetransplanterte pasienter (Painter et al, 1997). I en studie av Langer og 

medarbeidere (2009) ble det gjort målinger av fysisk aktivitet ved bruk av akselerometer 

(DynaPort) som ble vurdert opp mot helserelatert livskvalitet, hvor de fant god korrelasjon 

mellom antall steg per dag og fysisk helse, og motsatt god korrelasjon mellom daglig tid 

brukt på inaktive aktiviteter (sitte eller ligge). I oversiktsstudien til Langer (2015) ble det 

også funnet at redusert daglig fysisk aktivitet etter LTx, målt ved akselerometer, var assosiert 

med redusert helserelatert livskvalitet, selv om det ikke ble angitt hvor sterk denne 

assosiasjonen var. Siden det finnes få studier som har kartlagt fysisk aktivitet og fysisk 

helserelatert livskvalitet etter LTx, styrket det relevansen av vår studie. Ved undersøkelser av 

sammenhenger mellom fysisk aktivitet og helserelatert livskvalitet i normalbefolkningen 

derimot, har man sett at økt grad av fysisk aktivitet gir økt fysisk helse (Bize et al, 2007). 

Videre har man sett at personer som oppfylte kravene om nok fysisk aktivitet i løpet av en 

uke, hadde færre ”dårlige” dager både fysisk og mentalt enn inaktive personer. I tillegg økte 

helserelatert livskvalitet gradvis fra inaktivitet til hard fysisk aktivitet (Bize et al, 2007). Det 

er gode indikasjoner for at dette også gjelder for lungetransplanterte pasienter. Videre 

forskning trengs for å finne ut av hvilken type fysisk aktivitet og hvilken mengde (dose) som 

gir best helserelatert livskvalitet (respons) etter LTx.  

 

Det var ingen sammenheng (r<0.3) mellom fysisk aktivitet og mental helse etter LTx i vår 

studie, og samsvarer derfor godt med den generelle befolkningen (Bize et al, 2009). Langer 

og kollegaer (2009) mente at fraværet av statistisk signifikante sammenhenger mellom fysisk 

aktivitet og mental helse kom av at fysisk og mental helse ble påvirket av ulike faktorer. 

Kanskje indikerer dette at fysisk aktivitet ikke er det som påvirker mental helse mest, men at 

andre faktorer har større betydning. 

 

Det var også en god sammenheng mellom fysisk aktivitet ved antall skritt per dag og 

ventilatorisk helse etter LTx, og en moderat korrelasjon mellom fysisk aktivitet ved tellinger 

per minutt og lungespesifikk helse (Cohen, 1992). Dette kan bety at de som hadde best 

lungefunksjon var de som var mest fysisk aktive. Det ble ikke funnet noen studier som 

direkte hadde undersøkt sammenhengen mellom fysisk aktivitet og totalskår ved SGRQ etter 

LTx. Det ble derimot funnet en studie som viste at KOLS-pasienter med lavt fysisk 

aktivitetsnivå hadde betydelig dårligere totalskår på SGRQ enn de som var høyt aktive 

(Esteban et al, 2010). Studien til Esteban og medarbeidere (2010) kan dermed indikere at 

dette også gjelder etter LTx. At det ikke ble funnet noen studier som hadde undersøkt 
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korrelasjon mellom fysisk aktivitet og ventilatorisk helse ved totalskår SGRQ etter LTx 

styrker dermed relevansen til denne studien. 

 

Kardiorespiratorisk form og helserelatert livskvalitet 

Det var en moderat sammenheng mellom kardiorespiratorisk form og fysisk helserelatert 

livskvalitet etter LTx (Cohen, 1992). Det betyr at pasientene som hadde høyest VO2peak, også 

hadde best fysisk helse. I teorikapittelet av masteroppgaven ble begrepet helserelatert 

livskvalitet knyttet opp mot modellen til Wilson & Cleary (1995), som beskrev fem nivåer 

som måtte sees i relasjon til hverandre ved vurdering av helserelatert livskvalitet. 

Kardiorespiratorisk form handler om biologiske forhold på cellenivå (Bassett & Howley, 

2000), og kan således plasseres under biologiske og fysiologiske faktorer i modellen til 

Wilson & Cleary (1995). Siden økt kardiorespiratorisk form kan føre til endrede forhold på 

cellenivå som gjør at pasientene opplever fysisk aktivitet som mindre anstrengende, kan dette 

føre til økt deltagelse i daglige aktiviteter som igjen kan føre til økt helserelatert livskvalitet 

(Wilson & Cleary, 1995). Til tross for svært redusert VO2peak blant de lungetransplanterte 

pasientene, hadde de likevel normal skår på fysisk helse ut fra forventende verdier. Dette kan 

indikere at VO2peak ikke er den viktigste faktoren for fysisk helse etter LTx. Painter og 

medarbeidere (1997) fant i sin studie en moderat korrelasjon mellom VO2peak og fysisk 

funksjon ved SF-36, ut fra Cohens (1992) definisjon. En annen studie fant tilsvarende 

resultater, med god korrelasjon mellom VO2peak og fysisk funksjon ved SF-36 (Ihle et al, 

2011). Ingen av studiene brukte sumskår for fysisk og mental helse (PCS og MCS), som gjør 

det noe problematisk å sammenligne resultatene våre med resultatene fra disse studiene. Det 

virker likevel å være en sammenheng mellom kardiorespiratorisk form og fysisk helse etter 

LTx. Det ble dessuten funnet svært få studier som undersøkte korrelasjon mellom 

kardiorespiratorisk form og helserelatert livskvalitet etter LTx, noe som styrker relevansen av 

vår studie.  

 

Det var ingen sammenheng (r<0.3) mellom kardiorespiratorisk form og mental helserelatert 

livskvalitet i vår studie. To studier som undersøkte korrelasjon mellom kardiorespiratorisk 

form og helserelatert livskvalitet (Ihle et al, 2011, Painter et al, 1997) rapporterte heller ikke 

om gode korrelasjoner (r >0.3) mellom kardiorespiratorisk form og mental helse. Dette 

samsvarer også med funn fra den generelle befolkningen (Bize et al, 2007).  
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Det var moderat sammenheng mellom kardiorespiratorisk form og lungespesifikk helse etter 

LTx i vår studie (Cohen, 1992). Det betyr at pasientene som hadde høyest VO2peak også hadde 

best ventilatorisk helse. Redusert lungefunksjon kan gi lavere deltagelse i fysisk aktivitet og 

dermed lavere VO2peak. Ihle og medarbeidere (2011) fant en korrelasjon mellom VO2peak og 

”aktiviteter” ved SGRQ (Ihle et al, 2011), men oppga verken korrelasjonskoeffisienen eller 

signifikansnivå. Siden Ihle og medarbeidere (2011) ikke undersøkte de samme dimensjonene 

ved ventilatorisk helserelatert livskvalitet som vår studie, er det vanskelig å sammenligne 

funnene. 

 

5.2 Metodediskusjon 
Mastergradstudien var en del av en større studie, som gjorde at datainnsamlingen og valget av 

de ulike måleinstrumentene var gitt på forhånd. Det ble i studien benyttet de beste valide og 

reliable måleinstrumenter og metoder for å kartlegge fysisk aktivitet (objektivt og subjektivt), 

kardiorespiratorisk form og helserelatert livskvalitet. I denne delen av diskusjonskapittelet vil 

jeg likevel diskutere styrker og svakheter i måleinstrumenter og metode for å kunne belyse i 

hvilken grad det er knyttet usikkerhet til konklusjonene i oppgaven.  

 

5.2.1 Måleinstrumenter 
Akselerometer (ActiGraph) ble brukt for å måle det fysiske aktivitetsnivået objektivt. 

Svakheten var at flere av pasientene ikke hadde akselerometeret på gjennom hele dagen, eller 

glemte å bruke det. Dette ble korrigert ved å ekskludere pasientene som hadde brukt 

akselerometeret <10 timer per dag i minimum 4 dager. For å sikre reliabiliteten til verdiene 

fra akselerometerne ble det kontrollert at de var registrert med riktig fødselsdato, høyde, vekt 

og kjønn, før data ble lastet ned og gjennomgått time for time for alle pasientene. 

Spørreskjema (IPAQ) ble brukt for å få frem de subjektive sidene ved det fysiske 

aktivitetsnivået. Styrken ved å bruke IPAQ var at det var mulig å undersøke andre sider ved 

fysisk aktivitet, som pasientenes holdninger. Ulempen var at det kunne være vanskelig å 

rapportere korrekt grad av anstrengelse, da det baserte seg på hukommelse tilbake i tid. I 

tillegg kan rapportering være påvirkelig av miljøet rundt (Sallis & Saelens, 2000, Hansen et 

al, 2015). I tillegg er det kjent at overrapportering av fysisk aktivitet er vanlig ved brukt av 

selvrapporterte spørreskjemaer (Hagströmer & Hassmén, 2015). 
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Kardiorespiratorisk form ble målt ved direkte måling av VO2peak til utmattelse, som anses 

som gullstandarden for bestemmelse av kardiorespiratorisk form (Shephard et al, 1968, 

Ortega et al, 2008). Resultatet er imidlertid helt avhengig av motivasjon fra både pasient og 

testleder. Pasienten ble derfor godt instruert på forhånd, og testlederne avbrøt testen først 

etter intens oppmuntring og heiing. I tillegg ble det rapportert BORG skala for utmattelse, 

samt tatt opp en kapillærprøve for bestemmelse av blodlaktat. For å øke reliabiliteten til 

målingene ved CPET ble alt utstyret kalibrert daglig før bruk med hensyn til volum- og 

gassutveksling. 

 

Helserelatert livskvalitet ble målt ved et generisk (SF-36) og et lungespesifikt (SGRQ) 

spørreskjema. Styrken ved å bruke SF-36 var at spørreskjemaet har vist rimelige resultater 

med hensyn til validitet og reliabilitet, og at resultatene kunne sammenlignes opp mot 

eksisterende referanseverdier i Norge (Garratt & Stavem, 2017). Svakheten ved å 

sammenligne resultatene opp mot eksisterende referanseverdier, var at selektiv rapportering 

og response shift kan ha resultert i at de lungetransplanterte pasientene rapporterte 

symptomene annerledes enn den generelle befolkningen, som kan utgjøre et stort bias-

problem i sammenligningen (Fayers & Machin, 2000, s. 333). Styrken ved å bruke SGRQ var 

at dette er det mest brukte lungespesifikke spørreskjemaet for å måle helserelatert livskvalitet 

blant lungetransplanterte pasienter (Thabut & Mal, 2017, Langer et al, 2009), og resultatene 

kunne dermed vurderes opp mot tidligere studier. En svakhet var imidlertid at flere av 

spørsmålene kunne oppleves irrelevante etter LTx, da blant annet seks spørsmål omfattet 

hoste, hvilket er irrelevant da hosterefleksen bortfaller etter LTx (Khayat et al, 2004).  

 

5.2.2 Utvalg 
Av de rundt 300 lungetransplanterte pasientene som lever i Norge i dag (Leuckfeld, Holm, & 

Durheim, 2018), var det kun 106 pasienter som var aktuelle for inklusjon, hvorav 48 

pasienter deltok i studien. Styrken ved utvalgsstørrelsen er at den er større enn en tidligere 

norsk studie på helserelatert livskvalitet blant lungetransplanterte pasienter (Stavem et al, 

2000) og på lik størrelse med en tidligere norsk studie blant hjertetransplanterte pasienter 

(Nytrøen et al, 2012). 33 personer ble ikke forespurt om å delta i studien grunnet inklusjons- 

og eksklusjonskriteriene, og én pasient trakk seg etter oppstart av studien. Svakheten ved 

dette er at det kan ha ført til eksklusjon av pasienter med lavest fysisk aktivitetsnivå og 

dårligst VO2peak. Dette kan ha medført seleksjonsskjevhet (Aalen, 2006, s. 241). Utvalget var 
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noe jeg ikke hadde påvirkning på, da alle pasientene ble rekruttert gjennom HILT-studien. En 

annen styrke var at pasientene ble inkludert dersom de var transplantert for inntil 60 måneder 

siden, og på den måten representerer studien en populasjon med variert tid fra LTx. I tillegg 

var to av pasientene re-transplanterte og fem hadde kronisk avstøtning (CLAD), og utvalget 

representerer dermed en variasjon i lungefunksjon. Det skal imidlertid utøves forsiktighet 

med å generalisere funn, da 0-hypotesene kan ha blitt forkastet feilaktig (type I-feil), eller 

godtatt feilaktig (type II-feil), grunnet et lite utvalg, statistisk sett (Aalen, 2006, s. 215). 

 

5.2.3 Praktisk gjennomføring 
Alle de fysiske testene ble utført på OUS Rikshospitalet. Akselerometeret ble gitt til 

pasientene på testdagen, etter at de fysiske testene var gjennomført. En svakhet ved alle 

testene var at de ikke alltid var gjennomført av samme person, og at informasjonen og 

instruksjonen dermed kan ha blitt gitt på forskjellige måter til pasientene. Vi prøvde derimot 

å korrigere dette ved at all opplæring og informasjon om studien ble gitt samlet til alle som 

var involvert i testingen i HILT-studien.  

 

CPET ble brukt for å måle pasientenes kardiorespiratoriske form. En styrke ved 

gjennomføringen var at alle pasientene ble testet på samme tredemølle, slik at feilkilder 

knyttet til tredemøllen og testutstyret ble minimert. En annen styrke ved gjennomføringen var 

at pasientene fikk en tilvenningsperiode på noen minutter før oppstart av testen, da flere ikke 

var vant til å gå på tredemølle fra tidligere. Dette ble gjort for å få pasientene til å presterte 

maksimalt. Verdiene ved avsluttet test viste at de fleste pasientene oppfylte kriteriene for 

maksimal test, som også er en styrke ved gjennomføringen. En svakhet var derimot at det var 

flere uerfarne test-ledere. Denne feilkilden ble forsøkt minimert ved at alle som testet 

pasientene fikk grundig opplæring i testprosedyren samtidig, og det var stort sett en erfaren 

test-leder tilstede hele tiden. 

 

Spørreskjemaene som ble brukt i masteroppgaven (IPAQ Short Form, SF-36 og SGRQ) fylte 

pasientene ut hjemme og returnerte til OUS Rikshospitalet. En svakhet ved studien var at det 

manglet svar på flere av spørreskjemaene. Dette ble oppdaget litt sent, og dermed dårlig fulgt 

opp av HILT-studien. Det ble konkludert med at vi ikke skulle ringe rundt til pasientene og 

samle inn de manglende svarene over telefon, da det hadde gått for lang tid og svarene ville 

dermed bli gitt på forskjellige tidspunkt. Dette ville svekket reliabiliteten. Det er dessuten en 
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ulempe å stille spørsmål via telefon, da det kan påvirke hva pasientene svarer (Wahl & 

Hanestad, 2004, s. 70). En annen svakhet var at spørreskjemaene inneholdt mange spørsmål. 

Dette kan ha ført til at pasientene gikk lei og lot være å svare på spørsmålene, eller at de ga 

tilfeldige svar som ikke reflekterte deres egentlige situasjon (Wahl & Hanestad, 2004, s. 69). 

Det skjedde dessuten en feil under trykkingen av spørreskjemaene, som gjorde at rekkefølgen 

på noen av spørsmålene ble endret i SGRQ. Dette gjorde at pasientene ble bedt om å hoppe 

over flere spørsmål enn de egentlig skulle, og kan forklare manglende svar. En annen årsak til 

manglende svar kan knyttes til spørsmålene som ble stilt. Det kan virke som at flere av 

spørsmålene ikke var relevante for pasientene, som kom frem gjennom kommentarer ved 

siden av spørsmålene som for eksempel ”jeg har ingen luftveisproblemer da jeg er 

lungetransplantert”.  

 

5.2.4 Statistiske overveielser 
Det var både normalfordelte og ikke-normalfordelte data i denne masteroppgaven, som 

gjorde at både parametriske og ikke-parametriske metoder ble brukt. Det hadde vært ønskelig 

med et større utvalg da det hadde økt sannsynligheten for normalfordelte data og bruk av 

parametriske tester, siden ikke-parametriske tester er mindre sensitive i å finne 

sammenhenger og forskjeller mellom grupper (Pallant, 2013, s. 116). Blant annet var data på 

helserelatert livskvalitet ikke normalfordelt, men det ble likevel valgt å bruke parede t-tester, 

som er en parametrisk metode, for å undersøke forskjellene mellom lungetransplanterte og 

normverdiene. Det kan diskuteres om dette var den riktige og best egnede metoden for å 

vurdere resultatene opp mot normverdiene for helserelatert livskvalitet.  

 

5.3 Praktisk betydning av resultatene 
Funnene i denne studien indikerer at det bør vektlegges å øke intensiteten under fysisk 

aktivitet etter LTx. Grunnet designet i masteroppgaven kan det ikke konkluderes med at 

helsegevinstene ved fysisk aktivitet med høy intensitet gjelder for lungetransplanterte 

pasienter som for friske personer. Til det trengs studier med andre design, som for eksempel 

en randomisert kontrollert studie som hovedstudien baserer seg på. Resultatene fra denne 

studien kan likevel bidra til økt bevissthet rundt fysisk aktivitetsnivå etter LTx, og da særlig 

omkring tidsbruk og intensitet. Økt fysisk aktivitetsnivå med moderat og anstrengende 

intensitet etter LTx kan være viktige bidragsytere for økt levetid etter LTx, både for den 

enkelte pasient, men også med tanke på ressursbruk. Det er dessverre mangel på tilgang på 
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donororganer (Kolaitis & Singer, 2018), og dersom pasientene som får de nye organene får 

flest gode leveår vil man få mest mulig ut av en begrenset ressurs. Siden den primære 

indikasjonen for LTx er kort forventet levetid, kan man tenke seg at det er logisk å definere 

LTx som suksess dersom pasienten overlever (Kolaitis & Singer, 2018). Dersom den 

kardiorespiratoriske formen økes kan det tenkes at risikoen for død og kardiovaskulær 

sykdom reduseres og at sannsynligheten for overlevelse øker (Sui et al, 2007, Armstrong et 

al, 2012, Langer et al, 2009). Det kan bidra til økt overlevelse og bedre helse for den enkelte 

pasient, men også til best mulig utnyttelse av donororganene. Hvilken intensitet og type 

fysisk aktivitet og trening som er mest effektiv for å øke den kardiorespiratoriske formen 

etter LTx er fortsatt uviss, og noe det er behov for økt kunnskap om.  

 

65% av pasientene ble dessuten klassifisert som overvektige eller fete (WHO, 2006). Av den 

grunn vil det være gunstig for denne pasientgruppen å være bevisst på matinntak og vekt. 

Høy KMI er ugunstig med tanke på større risiko for utvikling av komorbiditeter som 

koronarsykdom, hypertensjon og diabetes type II, samtidig som overvekt kan føre til mer 

inaktivitet (Bauman et al, 2012). Å legge til rette for råd og veiledning om fysisk aktivitet og 

ernæring etter LTx, med individuelt tilpassede tiltak, kan være gunstig.  

 

5.4 Videre forskning 
Videre forskning kan gjøres for å bedre forstå sammenhengen mellom dosering og respons av 

fysisk aktivitet etter LTx. Det kan blant annet undersøkes om noen former for fysisk aktivitet 

viser sterkere sammenhenger med VO2peak og helserelatert livskvalitet enn andre former for 

fysisk aktivitet etter LTx. Det kan videre undersøkes hvorfor de lungetransplanterte 

pasientene har lav intensitet i den fysiske aktiviteten, og om fatigue i bena er reversibelt med 

systematisk trening eller ikke, da dette per i dag er det største hinderet for trening og fysisk 

aktivitet etter LTx. Dette kan gi kunnskap som gjør at lungetransplanterte pasienter kan øke 

mengden og intensiteten i den fysiske aktiviteten. Det er også behov for flere systematiske 

oversiktsstudier på sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kardiorespiratorisk form og 

helserelatert livskvalitet etter LTx, da det foreligger få av disse. Det kunne også være 

interessant å utføre en kvalitativ studie for å få frem pasientenes tanker, meninger og 

holdninger til fysisk aktivitet, kardiorespiratorisk form og helserelatert livskvalitet etter LTx. 
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6 Oppsummering og konklusjon 
 

Resultatene fra denne tverrsnittstudien viste at norske lungetransplanterte pasienter har et 

høyt fysisk aktivitetsnivå ved at de går betydelig flere skritt per dag sammenlignet med 

norske friske menn og kvinner. Intensitet i den fysiske aktiviteten, målt som tellinger per 

minutt, er imidlertid lav. Resultatene viste også at de lungetransplanterte pasientene har 

betydelig lavere kardiorespiratorisk form enn den generelle norske befolkningen, målt ved 

VO2peak, hvor alders- og kjønnsjusterte resultater er 59-71% av forventet. De 

lungetransplanterte pasientene har tilsvarende helserelatert livskvalitet som den generelle 

norske befolkningen for både fysisk og mental helse. Videre viste resultatene at det er en god 

sammenheng mellom fysisk aktivitet og kardiorespiratorisk form, en god sammenheng 

mellom fysisk aktivitet og fysisk og ventilatorisk helse og en moderat sammenheng mellom 

kardiorespiratorisk form og fysisk og ventilatorisk helse. Det viste ingen sammenheng 

mellom mental helse og fysisk aktivitet, eller mellom mental helse og kardiorespiratorisk 

form.  

 

Kunnskap om det fysiske aktivitetsnivået, den kardiorespiratoriske formen og den 

helserelaterte livskvaliteten blant norske lungetransplanterte pasienter kan bidra til økt fokus 

på fysisk aktivitet med moderat og anstrengende intensitet for denne pasientgruppen. De 

gunstige effektene av økt fysisk aktivitetsnivå på generell helse og helserelatert livskvalitet er 

kjent blant normalbefolkningen, og kan indikere at dette også gjelder for lungetransplanterte 

pasienter. Grunnet studiens design kan det derimot ikke konkluderes med at økt intensitet 

under fysisk aktivitet gir bedre VO2peak eller bedre helserelatert livskvalitet etter LTx, da det 

trengs studier med andre design for å si noe om årsak og virkning. Det vil likevel være 

gunstig å øke den kardiorespiratoriske formen blant norske lungetransplanterte pasienter, da 

det tidligere er vist at økt kardiorespiratorisk form gir bedre overlevelse og lavere risiko for 

mortalitet etter LTx. Resultatene fra studien viste dessuten at 65% av pasientene ble 

klassifisert som overvektige eller fete etter WHOs klassifisering (WHO, 2006). Det vil derfor 

også være gunstig med bevisstgjøring om vekt og kosthold etter LTx. 
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Spørreskjema 
 
 
 
 
 

Fysisk aktivitet, kosthold, helse, 
 

tretthet, livskvalitet, fysisk og psykisk helse 
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Kjære deltaker! 
 

Ved hjelp av besvarelsen fra deg og andre deltakere i tilsvarende situasjon vil vi få 
økt kunnskap om forhold som er knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, helse, 
tretthet, livskvalitet og fysisk og psykisk helse mm etter lungetransplantasjon.  
 
Du har selvsagt anledning til å unnlate å svare på enkeltspørsmål. Det er imidlertid 
viktig at du gir ærlige svar. Informasjonen i dette spørreskjemaet behandles 
konfidensielt og ditt navn vil verken forekomme i datafiler eller i skriftlig materiale. 
 
Det tar ca 30 minutter å fylle ut spørreskjemaet, og består av to deler. Vennligst følg 
instruksene underveis.  
 

Skjemaet skal leses ved hjelp av en datamaskin. Bruk sort eller blå penn ved utfylling. 
Det er viktig at du fyller ut skjemaet riktig: 
 

o Ved avkrysning, sett ett kryss innenfor rammen av boksen ved det svaralternativet som 
passer best 

 
                 Riktig 
 
                  Galt 
 
        Om du krysser feil, retter du ved å fylle boksen slik 
 
  

o Skriv tydelige tall innenfor rammen av boksen 
 
            7   4       Riktig 
 
              7  4   Galt       
 
 

o Bruk blokkbokstaver hvis du skal skrive 
 
A B C D E F 
 
 
 
 
 

På forhånd takk for hjelpen! 
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Del I 
Fysisk aktivitet, kosthold og pust 
 
 

 
Bakgrunnsinformasjon 

 
 

 

1) Kjønn:       Kvinne                 2) Fødselsår:                             KODE: 
         Ikke fyll inn her 

   Mann 
  
 
 
3) Sivilstand (sett bare et kryss):                      
 

 Ugift   Gift   Samboer   Partnerskap   Enke/enkemann   Skilt   Separert 
 
 
 

4) Har du barn?  Ja   Nei               Hvis ja, hvor mange?  1 2 3 4  Flere 
 
 
Barnas alder:  
 
 
 
5) Hvilken utdanning er den høyeste du har fullført? (Sett ett kryss)  
 

 �� Mindre enn 7 år grunnskole 

 �� Grunnskole 7-10 år, framhaldsskole eller folkehøgskole 

  Realskole, middelskole, yrkesskole, 1-2 årig videregående skole 

 �� Artium, økonomisk gymnas, allmennfaglig retning i videregående skole 

 �� Høgskole/universitet, mindre enn 4 år 

   Høgskole/universitet, 4 år eller mer 

  Annet:_________________________________________________________ 
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Yrke og arbeidsliv 
 

6) Hva var din hovedaktivitet før du ble transplantert? (Sett ett kryss)  
 

  Yrkesaktiv heltid  � Hjemmeværende 

 �� Yrkesaktiv deltid  �� Alderspensjon 

 �� Arbeidsledig  �� Student/militærtjeneste 

  Trygdet/attføring (Spesifiser nedenfor) 
 

 
 
7) Nåværende eller tidligere yrke (sett et kryss) 

 �� Kontorjobb 

 �� Restaurant / butikk 

  Kommunikasjon / transport (drosje, buss, trikk, t-bane, tog, fly) 

 �� Undervisning (lærer/lærerassistent, lektor) 

 �� Helsesektoren (sykepleier, lege, hjelpepleier, bioingeniør, fysioterapeut osv) 

   Renhold 

 �� Håndverker (snekker, rørlegger, murer, maler osv) 

 �� Salg og service 

  Annet:_________________________________________________________ 
 
 
8) Hvor høy var husholdningens samlede bruttoinntekt siste år? (sett ett kryss)  
      Ta med alle inntekter fra arbeid, trygder, sosialhjelp og lignende  
 

�� Under 125.000 kr  ��401.000 – 550.000 kr 

�� 125.000 – 200.000 kr  ��551.000 – 700.000 kr 

�� 201.000 – 300.000 kr  ��701.000 – 850.000 kr 

  301.000 – 400.000 kr  �Over 850.000 kr            Ønsker ikke svare 

 
 
9) Hvordan vurderer du din økonomi?         

 God           Middels         Dårlig 
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Fysisk aktivitet 

 

De neste spørsmålene omhandler fysisk aktivitet. Svar på spørsmålene selv om du ikke 
anser deg for å være en aktiv person. 
Fysisk aktivitet omfatter både: 

9 fysisk aktivitet i hverdagen (i arbeid, fritid og hjemme, samt hvordan du forflytter 
deg til og fra arbeid og fritidssysler) 

9 planlagte aktiviteter (gå på tur, svømming, dansing) 
9 trening (for å bedre kondisjon, muskelstyrke og andre ferdigheter) 

 
 

10.) Dersom du er fysisk aktiv, hvilke aktiviteter driver du vanligvis med:  
 (Sett gjerne flere kryss) 

  Turgåing  Ballspill  Padling/roing  

  Dans  Stavgang  Sykling/spinning 

  Golf  Svømming  Jogging 

  Langrenn  Vanngymnastikk  Skøyter/bandy/hockey 

  Yoga/pilates  Alpint/snowboard  Trening til musikk i sal 

  Tennis  Kampsport (karate, judo ol)  Squash/Badminton/Bordtennis 
  Treningsstudio (styrketrening, tredemølle, ergometersykkel, elipsemaskin ol)  

  Annet, hva:___________________________________________________________ 
  
 
 
11) Hvor ofte trener du på de måtene som er nevnt over?  
(Sett ett kryss for hvor ofte du er aktiv på hver måte) 
  

 Aldri Sjelden 1-3  
g/mnd 

1  
dag/uke 

2-3 
dag/uke 

4-6 
dag/uke 

Daglig 

I idrettslag……………….        

På treningssenter………        

På jobben ..................…        

Hjemme………………….        

I nærmiljøet……………..        

I svømmehall……………        

Sykler…………………….        

Danser…………………...        

Skitur……………………..        

Fottur……………………..        
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Fysisk aktivitet forts 
 

Her følger noe flere spørsmål om fysisk aktivitet. Spørsmålene innbefatter tiden du har 
vært i fysisk aktivitet de siste 7 dagene.  Inkluder alle aktiviteter som både arbeid, når du 
beveger deg fra sted til sted, husarbeid, hagearbeid, fritidsaktiviteter og planlagt trening. 
 
Når du svarer på spørsmålene: 
Meget anstrengende – er fysisk aktivitet som får deg til å puste mye mer enn vanlig 
Middels anstrengende – er fysisk aktivitet som får deg til å puste litt mer enn vanlig 
 
Det er kun aktiviteter som varer minst 10 minutter i strekk som skal rapporteres 
IPAQ 
 

 
 
12)  Hvor mange dager i løpet av de siste 7 dager har du drevet med meget anstrengende 
 fysiske aktiviteter som tunge løft, gravearbeid, aerobics eller sykle fort? Tenk bare på  
 aktiviteter som varer minst 10 minutter i strekk 
 
                       
                       Dager per uke             Ingen (gå til spm 14) 
 
 
 
13) På en vanlig dag hvor du utførte meget anstrengende fysiske aktiviteter, hvor lang tid  
 brukte du da på dette? 
 

                      Timer           Minutter  Vet ikke/husker ikke 
 
 
14) Hvor mange dager i løpet av de siste 7 dager har du drevet med middels  
 anstrengende fysiske aktiviteter som å bære lette ting, sykle eller jogge i moderat  
 tempo eller mosjonstennis? Ikke ta med gange, det kommer i neste spørsmål. 
 
                       
                       Dager per uke             Ingen (gå til spm 16) 
 
 
 
15) På en vanlig dag hvor du utførte middels anstrengende fysiske aktiviteter, hvor lang  
 tid brukte du da på dette? 
 

                      Timer           Minutter  Vet ikke/husker ikke 
 
 
16) Hvor mange dager i løpet av de siste 7 dager, gikk du minst 10 minutter i strekk for å  
 komme deg fra ett sted til et annet? Dette inkluderer gange på jobb og hjemme,  
 gange til buss, eller gange som du gjør på tur eller som trening i fritiden. 
 
 
                       
                       Dager per uke             Ingen (gå til spm 18) 
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17) På en vanlig dag hvor du gikk for å komme deg fra et sted til et annet, hvor lang tid  
 brukte du da totalt på å gå? 
 

                      Timer           Minutter  Vet ikke/husker ikke 
 
 
 
18)  Dette spørsmålet omfatter all tid du tilbringer i ro (sittende) på jobb, hjemme,  på kurs, 

og på fritiden. Det kan være tiden du sitter ved et arbeidsbord, hos venner, mens du 
leser eller ligger for å se på TV. 

 
I løpet av den siste uka, hvor land tid brukte du vanligvis totalt på å sitte på en vanlig 
hverdag? 
 

                      Timer           Minutter  Vet ikke/husker ikke 
 
 
 
 

TV, PC og søvnvaner 
 

De neste spørsmålene handler om dine vaner knyttet til bruk av TV og PC 
utenom jobb. I tillegg vil vi kartlegge dine søvnvaner 

 
 
 

19) Utenom jobb: Hvor mange timer ser du vanligvis på TV og sitter med PC på 
      en hverdag? (Sett ett kryss) 

  Mindre enn 1 time   3 - 4 timer 

  1 - 2 timer      4 - 5 timer 

  2 - 3 timer    Mer enn 5 timer  
 
 
20) Utenom jobb: Hvor mange timer ser du vanligvis på TV og sitter med PC på  
      en helgedag? (Sett ett kryss) 

 Mindre enn 1 time   3 - 4 timer 

 1 - 2 timer     4 - 5 timer 

 2 - 3 timer     Mer enn 5 timer  
 
 
21) Hvor mange timer i døgnet sover du vanligvis på en hverdag? (Sett ett kryss) 

 Mindre enn 3 timer    8 - 10 timer 

 3 - 5 timer     10 timer eller mer 
 5 - 8 timer 
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22) Hvor mange timer i døgnet sover du vanligvis på en helgedag eller fridag? 

(Sett ett kryss) 

  Mindre enn 3 timer   8 - 10 timer 

  3 - 5 timer    10 timer eller mer 
  5 - 8 timer 

 
 

23) Har du hatt søvnproblemer?                 

  Ikke i det hele tatt   En del 

  Litt     Svært mye 
 
 
 
 

Kosthold, røyk og alkohol 
 

I denne delen av spørreskjemaet er det fokus på kosthold og dine røyke- og 
alkoholvaner. Vi er klar over at kostholdet varierer fra dag til dag. Prøv derfor så godt 
du klarer å ta ett gjennomsnitt av dine spisevaner og ha det siste året i tankene når du 
svarer, eller i perioden etter transplantasjonen. 
 

 

 
24) Hvor mange enheter med frukt og grønnsaker spiser du i gjennomsnitt hver dag?       
      (Med enhet menes for eksempel 1 frukt, 1 glass juice, 2-3 poteter, 1 skål bær, 1 porsjon  
      grønnsaker,1 porsjon salat) 
 
 
Antall porsjoner frukt   
 
 
Antall porsjoner grønnsaker 
 
 
 
 
 
 
25) Hvor ofte pleier du å spise følgende måltider i løpet av en uke?  
      (Sett ett kryss for hvert måltid) 
  

 Aldri/ 
Sjelden 

1  
g/uke 

2  
g/uke 

3 
g/uke 

4 
g/uke 

5 
g/uke 

6 
g/uke 

Hver 
dag 

Frokost…….         

Lunsj……….         

Middag…….         

Kveldsmat…         
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26) Hvor ofte spiser du vanligvis disse matvarene? (Sett ett kryss per linje) 
 
 0-1  

g/mnd 
2-3  

g/mnd 
1-3  

g/uke 
4-6  

g/uke 
1-2 

g/dag 

Poteter (kokte, stekte, potetmos)………………..…….      

Pasta/ris…………………………………………….…      

Kjøtt (reint kjøtt av storfe, lam, svin, vilt)…………….…      

Kvernet kjøtt (pølser, hamburger, kjøttdeig, kjøttkaker)      

Kylling………………………………………………….      

Grønnsaker (ikke poteter)………………………….....      

Frukt og bær………………………………………….      
Mager fisk (torsk, sei, ol)………………………………      
Fet fisk (laks, ørret, makrell, sild, kveite, uer, ol)………      

Grovt brød……………………………………………      

Salt snacks (potetgull, saltstenger, ol)………………      

Godteri/sjokolade…………………………………….      

Kaker/kjeks…………………………………………..      
 
 
27) Hvor mye drikker du vanligvis av følgende? (Sett ett kryss for hver linje) 
 
 Sjelden/ 

aldri 
1-3  

glass pr 
mnd 

1-3  
glass pr 

uke 

4-6  
glass pr 

uke 

1-3  
glass pr 

dag 

4-6 
glass pr 

dag  

>7  
glass pr 

dag 

Helmelk…………        

Lettmelk…………        

Ekstra lett melk…        
Skummet melk…        

Juice……………..        

Vann………………        

Brus med sukker…        

Brus uten sukker…        

Kaffe………………        

Te…………………        
Pils………………        
Vin…………………        
Brennevin…………        
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28) Hvor ofte drikker du nå alkohol? (Sett ett kryss som stemmer best med dine vaner) 

  Aldri 

  Månedlig eller sjeldnere 

  2 - 4 ganger pr måned 

  2 - 3 ganger per uke 

  4 ganger i uken eller oftere 
 
 
 
29) Når du drikker alkohol, hvor mange ”drinker” tar du vanligvis? 
 En ”drink” tilsvarer en ½ liter pils, ett glass vin, ett drammeglass 
 (Dersom du ikke drikker alkohol skal du ikke krysse) 
 

 1 - 2                3 - 4              5 - 6             7 - 8            9 eller mer 
 
 
 
30) Har du røykt eller røyker du daglig nå?   (sett ett kryss)    
 

  Ja, nå                  Ja, tidligere            Aldri (Gå videre til spørsmål 29)  
 
 
 
31) Hvis du har røykt daglig tidligere, hvor lenge siden er det du sluttet?    
  
      Antall dager siden :                        antall uker siden:                            antall  år: 
 
 
 
 
32) Hvis du røyker daglig nå eller har røykt tidligere:  
      Hvor mange sigaretter røyker eller røykte du vanligvis daglig?  
    
      Antall sigaretter: 
 
 
 
33) Hvor mange år til sammen har du røykt daglig?        
                   
       Antall år: 
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LUFTVEISPROBLEMER 

 

Dette delen skal hjelpe oss å finne ut mer om hvordan dine luftveisproblemer påvirker 
deg og livet ditt. Vi bruker spørsmålene for å finne ut hvilke sider ved sykdommen din 
som gir deg mest problemer, snarere enn hva leger og sykepleiere tror er ditt problem. 
SGRQ 

 
 
Sett ett kryss i den ruta som best beskriver 
din nåværende helse: 
 
 

 
 

Meget bra 

� 

 
 

Bra 

� 

 
 

Ganske bra 

� 

 
 

Dårlig 

� 

 
 

Meget dårlig 

� 

 
34 Spørsmål om dine luftveisproblemer de siste 4 ukene 

Sett kun ett kryss for hvert spørsmål: 
 

 

De fleste 
dagene i 

uken 
Flere dager 

i uken 
Noen dager 
i måneden 

Bare ved 
luftveis-

infeksjoner 

Ikke  
i det hele 

tatt 

1. I løpet av de siste 4 ukene har jeg hostet:      
 

2. I løpet av de siste 4 ukene har jeg hostet opp slim:      
 

3. I løpet av de siste 4 ukene har jeg vært tungpustet:      
 

4. I løpet av de siste 4 ukene har jeg hatt perioder  
med pipelyder i brystet:      

 

5. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mange perioder med alvorlige eller 
meget ubehagelige luftveisproblemer har du hatt? 

                                                                                                                     Sett ett kryss: 
 Flere enn 3 perioder   
 3 perioder   
 2 perioder   
 1 periode   
 Ingen perioder  

 
6. Hvor lenge varte de alvorligste periodene med luftveisproblemer? 

(Gå videre til spørsmål 7 dersom du ikke har hatt alvorlige perioder.) 
                                                                                                               Sett ett kryss: 

 En uke eller mer  
 3 eller flere dager  
 1 eller 2 dager  
 Mindre enn 1 døgn  

 
7. I løpet av de siste 4 ukene, hvor mange gode dager (med få luftveisproblemer)                                

har du hatt i løpet av en vanlig gjennomsnittsuke? 
                                                                                                               Sett ett kryss: 

 Ingen gode dager  
 1 eller 2 gode dager  
 3 eller 4 gode dager  
 Nesten hver dag er god  
 Hver dag er god  
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8. Hvis du har pipelyder i brystet, er det verst om morgenen? 
                                                                                                               Sett ett kryss:  

 Nei  
 Ja  

 

 
35) Hvordan vil du beskrive dine luftveisproblemer? 

                                                                                                              Sett ett kryss:  
 Det er mitt største problem  
 Det gir meg mange problemer  
 Det gir meg noen få problemer  
 Det gir meg ingen problemer  

 
 
 
36) Hvis du noen gang har vært i lønnet arbeid: 

                                                                                                              Sett ett kryss:  
 Mine luftveisproblemer førte til at jeg måtte slutte å arbeide  
Mine luftveisproblemer hemmet meg i arbeidet, eller førte til at jeg måtte bytte arbeid  
 Mine luftveisproblemer påvirket ikke mitt arbeid  

 
 

 
37) Spørsmål om hvilke gjøremål som vanligvis gjør deg tungpustet nå for tiden. 

 
Vennligst kryss av for hvert spørsmål, i den ruta som gjelder for deg nå for tiden: 
                                                                             Riktig Galt 
1 Sitte eller ligge stille   
2 Vaske deg eller kle på deg   
3 Gå omkring hjemme   
4 Spasere utendørs på flatmark   
5 Gå opp en trapp, én etasje   
6 Gå i motbakke   
7 Drive med sport eller idrett   
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38) Noen flere spørsmål om din hoste og tunge pust nå for tiden. 
 Vennligst kryss av for hvert 

spørsmål, i den ruta som 
gjelder for deg nå for tiden: 

                                                                             Riktig Galt 
1 Det gjør vondt når jeg hoster   
2 Min hoste gjør meg sliten   
3 Jeg er tung i pusten når jeg snakker   
4 Jeg er tung i pusten når jeg bøyer meg   
5 Min hoste eller tunge pust forstyrrer søvnen min  
6 Jeg blir fort utslitt   

 
 
 

39) Spørsmål om dine luftveisproblemer plager deg på noen andre måter nå for 
tiden. 

Vennligst kryss av for hvert 
spørsmål, i den ruta som 

gjelder for deg nå for tiden 
 Riktig Galt 
1 Min hoste eller tunge pust gjør meg pinlig berørt når jeg er ute blant folk   
2 Mine luftveisproblemer sjenerer familie, venner eller naboer                       
3 Jeg blir redd eller får panikk når jeg får en følelse av å ikke få nok luft   
4 Jeg føler at jeg ikke har kontroll over mine luftveisproblemer                      
5 Jeg forventer ingen bedring i luftveisproblemene mine                                 
6 Jeg har blitt svekket eller ufør av mine luftveisproblemer                             
7 Mosjon er ikke trygt for meg                                                                          
8 Alt føles altfor anstrengende                                                                           
 

 
 
 
 

40) Her følger noen spørsmål om din medisinske behandling og dine medisiner.  
Hvis ingen, gå videre. 

Vennligst kryss av for hvert 
spørsmål, i den ruta som gjelder 

for deg nå for tiden: 
 

                                        Riktig Galt 
1 Min medisinske behandling hjelper meg ikke noe særlig   
2 Jeg føler meg brydd når jeg tar medisiner ute blant folk     
3 Jeg får ubehagelige bivirkninger av mine medisiner                          
4 Mine medisiner virker meget forstyrrende inn på livet mitt                      
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41) Dette er spørsmål om hvordan dine gjøremål kan bli påvirket av pusten din 
 

 Kryss av for hvert spørsmål, i den ruta 
som passer for deg på grunn av pusten 

din: 
                                                                                                               Riktig Galt 
Jeg bruker lang tid på å vaske meg eller kle på meg    
Jeg kan ikke bade eller dusje, eller må bruke lang tid på det   
Jeg går langsommere enn andre folk, eller må stanse for å hvile meg   
Hvis jeg går opp trappa en etasje, må jeg gå langsomt eller stanse   
Hvis jeg skynder meg eller går fort, må jeg stanse eller gå saktere   
Pusten min gjør det vanskelig for meg å gjøre ting som å gå opp bakker, 
bære ting opp trapper, utføre lett hagearbeid som luking, danse, 
bowle eller spille golf   
Pusten min gjør det vanskelig for meg å gjøre slike ting som å bære  
tungt, grave i hagen, måke snø, jogge eller gå hurtig (8 km/t),  
spille tennis eller svømme   
Pusten min gjør det vanskelig for meg å drive med slike ting som  
veldig tungt kroppsarbeid, løpe, sykle, svømme fort eller drive med 
anstrengende idretter   

 
 
 

42) Vi vil gjerne vite hvordan dine luftveisproblemer vanligvis påvirker ditt 
      daglige liv 

 
 Kryss av for hvert spørsmål, i den ruta som 

passer for deg på grunn av pusten din: 
 Riktig Galt 
1 Jeg kan ikke drive med sport eller idrett                        
2  Jeg kan ikke gå ut på underholdningstilbud eller dra  
   hjemmefra for å drive med fritidsaktiviteter                  
3 Jeg kan ikke gå ut for å handle                                       
4 Jeg kan ikke gjøre husarbeid                                           
5 Jeg kan ikke bevege meg langt vekk fra stolen eller senga   
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Her er en liste over andre gjøremål som dine luftveisproblemer kan forhindre deg 
fra å utføre 
(Du behøver ikke krysse av noe her. Dette er bare for å minne deg på i hvilke ting pusten din 
kan påvirke deg): 
 

Gå spaserturer eller lufte hunden 
Gjøre ting hjemme eller i hagen 
Ha samleie 
Gå i kirken, på pub/kafé, i en klubb/forening, eller gå ut på et underholdningstilbud 
Gå ut i dårlig vær, eller gå inn i røykfylte rom 
Besøke familie eller venner, eller leke med barn 
 
Vennligst skriv ned eventuelle andre viktige gjøremål som dine 
luftveisproblemer kan forhindre deg fra å utføre: 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 
Kan du nå sette et kryss (og bare ett) for det du synes best beskriver hvorledes 
dine luftveisproblemer påvirker deg: 

 

 De forhindrer meg ikke fra noe av det jeg ønsker å gjøre  

 De forhindrer meg fra en eller to ting jeg ønsker å gjøre  

 De forhindrer meg fra mesteparten av det jeg ønsker å gjøre  

 De forhindrer meg fra alt jeg ønsker å gjøre  
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Andre spørsmål vedrørende plager fra luftveiene 
Her følger noe spørsmål om ulike plager eller symptomer fra pusten eller luftveiene dine 
MRC 
 

 
43) Angi plager fra luftveiene 
 
           Ja Nei 

a) Hoster eller harker (kremter) du vanligvis om morgenen?                           

b) Hoster du ellers om dagen?                              

c) Har du vanligvis oppspytt når du hoster eller harker?                       

d) Hoster du daglig tilsammen 3 måneder eller lengre i løpet av året?                     
 
e) Har du i løpet av de siste par år i forbindelse med forkjølelse hatt 

    hoste eller oppspytt som har vart lengre enn 3 uker?                                 
f) Blir du mer tungpusten enn jevnaldrende når du går i motbakker?             
g) Blir du tungpusten når du går opp to etg i vanlig fart?                      
h) Blir du tungpusten når du går i vanlig fart på flat mark?                       
i) Blir du tungpusten når du sitter i ro?                                                   
j) Hender det at du får anfall av tung pust?                                           
k) Har du noen gang hat piping (pipelyder) i brystet?                            
l) Har du hatt øvre luftvegsinfeksjoner (forkjølelse, tett nese sår hals)?       
 
m) Har du noen gang hatt luftveisplager (hoste, oppspytt, tung pust, 

    pipelyder) i forbindelse med arbeid?                                                      
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Del II 
Helse, tretthet, livskvalitet og depresjon 

 
 

Hvordan du ser på din egen helse 
 

Disse spørsmålene handler om hvordan du ser på din egen helse.  Disse opplysningene 
vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til å utføre dine  

daglige gjøremål  (SF-36) 
 

 
 
 

1. Stort sett, vil du si at din helse er 

 Utmerket 

 Meget god 

 God 

 Nokså god 

 Dårlig 
 
 
 

2. Sammenlignet med for ett år siden, hvordan vil du si at helsen din stort sett er nå? 

 Mye bedre nå enn for ett år siden 

 Litt bedre nå enn for ett år siden 

 Omtrent den samme som for ett år siden 

 Litt dårligere enn for ett år siden 

 Mye dårligere nå enn for ett år siden 
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3. De neste spørsmålene handler om aktiviteter som du kanskje utfører i løpet av en 
vanlig dag.  Er din helse slik at den begrenser deg i utførelsen av disse 
aktivitetene nå? Hvis ja, hvor mye?      

  Ja, begrenser      Ja, begrenser     Nei, begrenser 
      meg mye               meg litt            meg ikke i det 
                                                              hele tatt 

 
a. Anstrengende aktiviteter som å løpe, 

    løfte tunge gjenstander, delta i anstrenge       
 
b. Moderate aktiviteter som å flytte et bord, 

    støvsuge, gå en tur eller drive med hagearbeid       
c. Løfte eller bære en handlekurv         

d. Gå opp trappen flere etasjer         

e. Gå opp trappen en etasje         

f.  Bøye deg eller sitte på huk         

g. Gå mer enn to kilometer         

h. Gå noen hundre meter             

i.  Gå hundre meter          

j.  Vaske eller kle på deg          
 
 
 
4. I løpet av den siste uka har du hatt noen av de følgende problemer i ditt arbeid 

eller i andre av dine daglige gjøremål på grunn av den fysiske helse? 
Ja Nei 

a. Du har måttet redusere tiden du har brukt på arbeid eller andre gjøremål     

b. Du har utrettet mindre enn du hadde ønsket       

c. Du har vært hindret i å utføre visse typer arbeid eller gjøremål    

d. Du har hatt problemer med å gjennomføre arbeidet eller andre gjøremål   
(for eksempel fordi det krevde ekstra anstrengelser) 
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5. I løpet av den siste uka, har du hatt noen av de følgende problemer i ditt arbeid 
eller i andre av dine daglige gjøremål på grunn av følelsesmessige problemer 
(som for eksempel å være deprimert eller engstelig) 

           Ja Nei 

a) Du har måttet redusere tiden du har brukt på arbeid eller på andre gjøremål   

b) Du har utrettet mindre enn du hadde ønsket      

c) Du har utført arbeidet eller andre gjøremål mindre grundig enn vanlig   
 
 
 
 

6. I løpet av den siste uka, i hvilken grad har din fysiske helse eller følelsesmessige 
problemer hatt innvirkning på din vanlige sosiale omgang med familie, venner, 
naboer eller foreninger? 

 

Ikke i det hele tatt  Litt  En del Mye Svært mye 
 
 
 
 

7. Hvor sterke kroppslige smerter har du hatt i løpet av den siste uka? 
Ingen       Meget svake    Svake   Moderate      Sterke   Meget sterke 

 
 
 
 

8. I løpet av den siste uka, hvor mye har smerter påvirket ditt vanlige arbeid (gjelder 
både arbeid utenfor hjemmet og husarbeid) 

Ikke i det hele tatt  Litt  En del Mye  Svært mye 
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9. De neste spørsmålene handler om hvordan du har følt deg og hvordan du har hatt 
det den siste uka. For hvert spørsmål, vennligst velg det svaralternativet som best 
beskriver hvordan du har hatt det.  Hvor ofte i løpet av den siste uka har du… 

     Hele      Nesten      Mye av      En del      Litt av      Ikke i  
     tiden    hele tiden     tiden       av tiden      tiden     hele tatt 
 

Følt deg full av tiltakslyst?                               
Følt deg veldig nervøs?                      
 
Vært så langt nede at ingenting    

har kunnet muntre deg opp?                           

Følt deg rolig og harmonisk?                         

Hatt mye overskudd?                       
Følt deg nedfor og trist?                              

Følt deg sliten?                       
Følt deg glad?                                              

Følt deg trett?                        
 
 

10. I løpet av den siste uka, hvor mye av tiden har din fysiske helse eller 
følelsesmessige problemer påvirket din sosiale omgang (som det å besøke 
venner,  slektninger osv)? 

Hele tiden  Nesten hele tiden En del av tiden     Litt av tiden    Ikke i det hele tatt 
 
 
 

11. Hvor riktig eller gal er hver av de følgende påstander for deg? 
Helt Delvis Vet     Delvis   Helt 
Riktig riktig ikke gal    gal 

e. Det virker som om jeg blir syk litt lettere enn andre          

f. Jeg er like frisk som de fleste jeg kjenner             
g. Jeg tror at helsen min vil forverres           

h. Jeg har utmerket helse           
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Tretthet (Fatigue) 
Vi vil gjerne vite om du har følt deg sliten, svak eller mangel av overskudd den siste måneden. 
Vennligst besvar alle spørsmålene ved å krysse av for det svaret du synes passer best for deg.  
Vi ønsker at du besvarer alle spørsmålene selv om du ikke har hatt slike problemer. Vi spør om 
hvordan du har følt deg i det siste og ikke hvordan du følte deg for lenge siden. Hvis du har følt 
deg sliten lenge, ber vi om at du sammenligner deg med hvordan du følte deg sist du var bra.  
Sett ett kryss for hver linje CFQ 

 
Kun ett kryss Mindre enn 

vanlig 
Ikke mer  

enn vanlig 
Mer enn 
vanlig 

Mye mer  
enn vanlig 

 
12. Har du problemer med at du føler 

deg sliten? 
    

13. Trenger du mer hvile?     

14. Føler du deg søvnig eller døsig?     

15. Har du problemer med å komme i 
gang med ting? 

    

16. Mangler du overskudd?     

17. Har du redusert styrke i musklene 
dine? 

    

18. Føler du deg svak?     

19. Har du vansker med å 
konsentrere deg? 

    

20. Forsnakker du deg i samtaler?     

21. Er det vanskeligere å finne det 
rette ordet? 

    

22. Hvordan er hukommelsen din?     

 
 

  
 
 
 

  

Kun ett kryss Mindre enn 
en uke 

Mindre enn 
tre mnd 

Mellom tre til 
seks mnd 

Seksmnd 
eller mer 

23. Hvis du føler deg sliten for tiden, 
omtrent hvor lenge har det vart? 

    

24. Hvis du føler deg sliten om dagen, 
omtrent hvor mye av tiden kjenner 
du det? 
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Psykisk helse 
 
De neste spørsmålene omhandler din psykiske helse.  
 

 

 
 
 

25. Nedenfor er en figur som skal forestille ”livets stige”. Øverste trinnet 
representerer det beste liv du kan tenke deg, og nederste trinn er det verste liv du 
kan tenke deg. 

 
 
 
 
 
        Angi ett tall i hver rute 

    10 ”Beste liv” 

    9  

 På hvilket trinn synes du at du står akkurat nå?   8  

    7  

 På hvilket trinn stod du før du fikk vite at du hadde 
en alvorlig sykdom (lungekreft)? 

  6  

    5  

 Hvilket trinn tror du at du vil stå på om ett år?   4  

    3  

    2  

    1 ”Verste liv” 
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Følelser 
 
Sett et kryss for ett av de fire svarene som best beskriver dine følelser den siste uken.  
Ikke tenk for lenge på svarene – de spontane svarene er best                               (HADS)   
 

 

 
                 
 

26. Jeg føler meg nervøs og urolig 
 

 Mesteparten av tiden 

 Mye av tiden 

 Fra tid til annen 

 Ikke i det hele tatt 
 
 

 
29. Jeg kan le og se det morsomme i  
       situasjoner 

 Like mye nå som før 

 Ikke like mye nå som før 

 Avgjort ikke som før 

 Ikke i det hele tatt 

 
27. Jeg gleder meg fremdeles over 

tingene slik jeg pleide før 
 

 Avgjort like mye 

 Ikke fullt så mye 

 Bare litte grann 

 Ikke i det hele tatt 
 
 

 
30. Jeg har hodet fullt av bekymringer 
 

 Veldig ofte 

 Ganske ofte 

 Av og til 

 En gang i blant 

 
28. Jeg har en urofølelse som om noe      

forferdelig vil skje 
 

 Ja, og noe svært ille 

 Ja, men ikke så veldig ille 

 Litt, bekymrer meg lite 

 Ikke i det hele tatt 

 
31. Jeg er i godt humør 
 

 Aldri 

 Noen ganger 

 Ganske ofte 

 For det meste 
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36. Jeg er rastløs som om jeg stadig 
      må være aktiv 

 

 Uten tvil svært mye 

 Ganske mye 

 Ikke så veldig mye 

 Ikke i det hele tatt 

32. Jeg kan sitte i fred og ro og kjenne meg 
      avslappet 

 

 Ja, helt klart 

 Vanligvis 

 Ikke så ofte 

 Ikke i det hele tatt 
 
 
 
33. Jeg føler alt går langsommere 
 

 Nesten hele tiden 

 Svært ofte 

 Fra tid til annen 

 Ikke i det hele tatt 
 
 

 
37. Jeg ser med glede frem til   
       hendelser og ting 

 Like mye som før 

 Heller mindre enn før 

 Avgjort mindre enn før 

 Nesten ikke i det hele tatt 

 
 34. Jeg føler meg urolig liksom jeg har  
       sommerfugler i magen 

 Ikke i det hele tatt 

 Fra tid til annen 

 Ganske ofte 

 Svært ofte 
 
 

 
38. Jeg kan plutselig få en følelse 
       av panikk 

 Uten tvil svært mye 

 Ganske mye 

 Ikke så veldig mye 

 Ikke i det hele tatt 

 
 35. Jeg bryr meg ikke lenger om hvordan 
       jeg ser ut 

 ja, jeg har sluttet å bry meg 

 Ikke som jeg burde 

 Kan hende ikke nok 

 Bryr meg som før 

 
39.  Jeg kan glede meg over gode  
        bøker, radio og TV 

 Ofte 

 Fra tid til annen 

 Ikke så ofte 

 Svært sjelden 
 



	
91	

 
 

 

 

 

 

HILT studien 
 
 

- 25 - 
 
 

 
 
 

- Tusen takk for hjelpen - 
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1.0 Introduction 
This is a study protocol describing a randomized controlled high-intensity training trial in patients 
with end-stage lung disease who have undergone lung transplantation. 
 

1.1 Background and status of knowledge 
Lung transplantation (LTx) is a well-established life-saving treatment for patients with terminal 
lung disease. In Norway, LTx has been performed at Oslo University Hospital (OUH) since 1990. 
Today, approximately 30-35 LTx are performed each year, depending on the number of available 
organs.   
Prior to LTx, patients with terminal lung disease have markedly reduced levels of physical 
performance due to a sedentary lifestyle caused by difficulty of breathing. After LTx, it has been 
observed that exercise intolerance and reductions in quality of life often persist up to several years, 
despite the overall success of the surgical procedure and with a normalization of pulmonary 
function.1 This lack of fitness improvement is generally not caused by ventilatory limitations or 
cardiovascular factors, but is mainly related to severe skeletal muscle dysfunction (muscle atrophy, 
weakness and changes in muscle composition) and reduced cardiorespiratory fitness due to 
prolonged inactivity.2-4 Furthermore, impaired fitness translates to less objectively measured daily 
physical activity, with steps per day after LTx significantly reduced by as much as 42 percent 
relative to controls.1                                                                                     
 
Despite considerable advances in organ preservation, surgical techniques and immunosuppressant 
therapy, the mortality after lung transplantation remains significant.5 Non-pulmonary mortality 
beyond 1-3 years post lung transplant is approximately 30 %, and increases significantly over the 
10 years after transplant.6 A low fitness level after lung transplantation may therefore be a major 
concern, especially since a strong association between exercise capacity and mortality has been 
shown both in the general population7 8 and  in patients with severe lung disease.9 Lower 
cardiorespiratory fitness (CRF) has proven to be independently associated with all-cause mortality 
in individuals with chronic obstructive pulmonary disease,9 as well as in patients after LTx.2 This 
may also hold true in the case of muscular strength, because muscular strength is inversely 
associated with death from all causes, even after adjusted for CRF.10 Lung transplant candidates 
have also markedly reduced levels of physical activity both before and after transplant.11 This is 
highly unfortunate since physical activity has been identified as an important predictor of all-cause 
mortality in severe lung patients.12 Furthermore, as many as 30-50 % of patients develop comorbid 
conditions such as osteoporosis, diabetes and hyperlipidemia in the years after transplantation, and 
the majority are diagnosed with hypertension by five years post-transplant. Since high CRF 
improves quality of life, prevents mortality, and regular exercise training protects against lifestyle 
diseases, LTx patients should be encouraged to perform exercise training on a regular basis. 
Hence, an exercise-training plan should be part of the patient treatment. Unfortunately, there is a 
large gap of knowledge regarding optimal training regiments following LTx, and evidence-based 
guidelines for exercise training in the post LTx phases have not yet been developed. 
 

1.1.1 Status of knowledge 
A few studies of exercise training following LTx have, however, recently been conducted. To our 
knowledge, only three studies used a randomized design,13 and all have been insufficiently 
powered.14 In spite of the clinical importance of CRF, none of these studies measured maximal 
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oxygen uptake (VO2max) directly. In addition, none included progressive strength training, even 
though patients with severe lung disease have shown dramatic loss in skeletal muscle function.  
A recent Norwegian randomized controlled trial (RCT) in lung cancer patients undergoing surgery 
showed that high-intensity endurance and strength training resulted in great improvement in CRF, 
muscular strength and QoL.15 The net improvements were greater than those reported previously in 
cancer patients in general,16 in patients with COPD,17 in patients with coronary disease,18 and in 
older healthy individuals.19 In addition, the high intensity training (HIT) was well tolerated shortly 
after surgery. Another important Norwegian RCT on patients undergoing heart transplantation 
demonstrated that HIT was an applicable and safe way to promote a statistically and clinically 
significant increase in VO2max of as much as 3.6 mL∙kg-1∙min-1 after one year of training.20 In light 
of these recent findings, it is reasonable to suggest that HIT following LTx may be of major 
importance. Yet there remains a lack of knowledge regarding high-intensity exercise feasibility 
and expected physiological and psychological training outcomes in LTx patients. In addition, the 
long-term effects after an exercise intervention on CRF, muscular strength, lifestyle variables and 
survival are almost entirely unknown in these patients.  
 

1.2 Impact on patients care 
Despite considerable advantages of HIT in general,21 there is currently no published knowledge 
regarding this training mode in patients post lung transplantation. The current proposal aims to 
address this gap and improve future patient care by increasing the knowledge about HIT - 
knowledge which is needed to guide the future development of evidence-based treatments for LTx 
patients. 
 

1.3 Objectives and goals 
The objectives  of the study are to 

1. objectively describe the cardiorespiratory fitness (VO2max), physical function and quality of 
life of stable LTx recipients overall, and as a function of patient age, native lung disease 
group and time since transplantation. 

2. determine the feasibility and evaluate the effects of high-intensity endurance- and strength 
training, as compared with usual care, on �̇�O2max, muscular strength, total muscle mass 
(body composition), daily physical functioning, pulmonary function and QoL among LTx 
recipients 

3. objectively assess the level of physical activity after lung transplantation and the 
relationships between physical activity level, pulmonary function and objective fitness 
level 

4. identify patient factors associated with response to HIT among LTx recipients such as age, 
time since transplant, native lung disease, and pulmonary function at enrollment 

5. compare the incidence of frequently observed comorbidities and mortality in the two and 
five years after transplantation between the exercise patients and the controls 

6. evaluate the long-term effect after HIT on survival, co-morbidities and lifestyle diseases 
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2.0 Feasibility 
 

2.1 Study design and participants 
The HILT study is a prospective, two-armed single blinded randomised controlled trial. All patients 
undergoing lung transplantation at OUH will be asked to participate in the study 6-36 months after 
surgery.  
 
The inclusion criteria are: 

1. Stable condition 6 months after LTx 
2. > 18 years of age 
3. Signed informed consent 

 
The exclusion criteria are: 

1. Complications with poor prognosis (def. expected survival < 12 months) 
2. Unable to fulfill a maximal exercise test on a treadmill until exhaustion 
3. Language problems that interfere with data collection 

 
All patients will go through a pre and post intervention assessment and thereafter a two and five year 
follow-up (Figure 1). All patients will be randomized into an exercise group or a control group (as 
usual) after baseline testing, stratified for time after LTx (before or after 12 months after TLx). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figure 1. Timeline for the HILT study from transplant surgery to the end of study (totally 66-96 months)  
 
 

2.1.1 Recruitment 
Patients will be recruited from OUH between 6-36 months after LTx. Patients will receive oral and 
written information by their physician and the primary investigator at the hospital. Patients who 
agree to participate will sign an informed consent form before baseline testing.   
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2.2 Methods and test procedures 
Standardized clinical data will be collected from medical records with the patient’s consent.  
 
 
2.2.1 Anthropometry and body composition 
Height and body weight will be measured to the nearest 0.5 cm and 0.1 kg, respectively, with 
participants wearing light clothing and no shoes. Bone mineral density and total body composition 
(muscle mass, fat mass, and bone mass) will be obtained by the use of dual-energy x-ray 
absorptiometry (DXA). Fifty percent of the participants will undergo two DXA scans in order to 
assess reproducibility. 
 

2.2.2 Blood sampling 
Blood samples will be drawn for standard testing at the Department of Medical Biochemistry. 
Additional blood samples (serum and EDTA-plasma) will be collected for research purposes and 
stored at -80oC (EDTA-platelet poor plasma: 20min in melting ice and centrifuged at 2500xg in 
20min. Serum: 20min in room temperature and centrifuged at 2500xg in 20min). Fluid phase 
analyses: Proteins, cytokines, complement and other soluble mediators in serum/plasma 
supernatant will be measured using commercial available kits according to manufacturers’ 
instructions.  
 

2.2.3 Pulmonary function 
Spirometry measurements will be conducted by maximum expiratory flow-volume loops 
according to the American Thoracic Society/European Respiratory Society guidelines.22  
Reference values based on the equations from GLI 2012 will be used.23 
Ventilatory capacity is directly measured by MVV asking the patient to breathe as fast and deep as 
possible for 12 seconds in a standing position. For those few patients who do not manage the test 
procedure, the FEV1 x 40 will be used.24 
Measurements of diffusion capacity in the lungs for carbon monoxide (DLCO) is performed in a 
sitting position inhaling carbon monoxide and methane according to guidelines.25 
Total lung capacity (TLC), functional residual capacity (FRC) and residual volume (RV) will be 
measured using plethysmography based on Boyles law (VVTG1 x Palv1 = VVTG2 x Palv2). Average 
value of FRC will be used to calculate TLC and RV.26 

2.2.4 Cardiorespiratory fitness 
Since CRF appears to be one of the most important correlates for overall health status, and is 
associated with morbidity and mortality independently of other risk factors,27 CRF will be measured 
as VO2peak by performing a cardiopulmonary exercise test (CPET) using a modified uphill walking 
treadmill Balke protocol.28  During CPET, gas exchanges and ventilatory variables will be directly 
sampled breath by breath for calculation of VO2max. In addition, measurement of percutaneous 
oxygen saturation, blood pressure and a 12-lead ECG will be conducted at rest in sitting position, 
and throughout the test for evaluation of hypoxemia, blood pressure response, ischemia and/or 
arrhythmias. CPET will be terminated when the subject is no longer able to continue, even with 
encouragement. The perceived exertion will be rated by the BORG 6-20-scale,29 and a capillary 
blood sample will be taken 60 s after test termination for the measurement of blood lactate 
concentration.30  
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All gas exchange variables and minute ventilation are reported as 30-second averages, and the 
�̇�O2max expressed as a percentage of the predicted value is based on the equations of Edvardsen 
and colleagues.31  
 
2.2.5 Muscular strength and physical fitness 
Concentric leg strength and maximum breast press will be assessed by the sum of the maximum 
weight that could be lifted once (1RM). After a short warm up with light weights, resistance will 
be added until the participant is clearly unable to lift more, reports a symptom that requires 
stopping, or until the participant refuses to try to lift more.   
Maximum hand strength will be measured by a grip strength dynamometer (Baseline 90 
kg/Chattanooga), and the best of three attempts will be recorded.  
Measures of daily physical functioning will include six minute walk test,32 “Chair stand”,33 
maximum stair run for 15 seconds and a modified “One foot balance test” for maximum 60 
seconds while standing on a soft ground.34 

2.2.6 Physical activity 
Since lung transplant candidates have markedly reduced levels of physical activity both before and 
after transplant,11 objective measurement of physical activity level will be conducted during each 
assessment for seven consecutive days with a three-dimensional accelerometer (ActiGraph), and 
compared with a Norwegian standard.35 The activity monitor registers vertical accelerations in 
counts per minute and steps per day. Data will only be included if the patients have accumulated at 
least 10 hours of activity recordings per day for å minimum of four days.35   
 
2.2.7 Quality of life, self-reported health status and physical activity 
questionnaires 
The Medical outcomes 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) will be used to evaluate Health-
related quality of life (QoL), focusing on the physical component summary score and the mental 
component summary score.36  For measurement of anxiety and depression, the Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS) will be used.37 Dyspnoea will be measured by Medical Research 
Counsil (MRC) scale,38 and St. George Respiratory Questionnaire.39 Fatigue will be measured by 
Chalder Fatigue Questionnaire.40 Self-reported physical activity (minutes easy/moderate/hard 
physical activities/week) will be measured by International Physical Activity Questionnaire short 
form (IPAQ-S).41 

2.2.8 Sociodemographic and clinical data 
Age, gender, education, work status, living situation, exercise, nutrition- and smoking habits, 
medications (coded by ATC) and pre-transplant medical history will be obtained from medical 
records and updated by self-report. 

2.2.9 Training intervention 
The exercise intervention will be tailored individually one by one for each patient at selected 
fitness centers nearby the patient's home, three hours per week for 20 weeks. The training will start 
one week after randomization. Highly qualified personal trainers and physiotherapists will be 
responsible for conducting the exercise program on a one-on-one basis. The exercise program will 
include a cardiovascular warm-up, high intensity interval training and progressive resistance 
training (PRT). The intervention will focus on high-intensity training, mainly by uphill walking on 
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a treadmill at 80-95 % of the maximal heart rate and PRT in three series at 6-12 RM by leg press, 
chest press, back extension, seat row, and front raises.  
During the first four weeks, the patients will be introduced to the program while focusing on 
safety, techniques and familiarization. The endurance intensity and strength load will then 
continuously increase based on the patients’ improvement, tolerance of dyspnea, and feelings of 
well-being or fatigue on each exercise day.  
Patients in the control group will be encouraged to follow the hospital’s standard recommendations 
for exercise training. 

2.3 Power analysis and statistics 
A power analysis with an alpha level of 0.05, power of 0.80 and a primary outcome/smallest 
clinical worth effect size in peak oxygen uptake of 4.0 mL∙kg-1∙min-1, assuming a SD of 4,8 (ref 
Armstrong et al, 2012), yields a sample size estimation of 23 patients in each group. To account 
for a 40 % dropout due to adverse events following lung transplantation, we plan to include 32 
patients in each group.  
The differences in mean change from baseline to post-test between the groups regarding outcome 
variables will be assessed by analysis of covariance (ANCOVA), adjusted for baseline scores. 
Intention-to-treat analyses will be used for analyses including missing data. Missing values will be 
imputed using a multiple imputation model for all randomized patients. Because dropping out will 
not be expected to be related to treatment allocation, we assume that missing patient data at the end 
will be grossly at random. Per-protocol analysis will also be evaluated for the primary outcome, 
including a comparison between exercising and non-exercising patients. A p-value < 0.05 will be 
considered statistically significant and data will be analyzed by SPSS version 24.0. 
 
 
3.0 Research team and project management  

The research group consists of clinicians and researchers from Oslo University Hospital and The 
Norwegian School of Sport Sciences. Collectively, the group offers broad experience in 
conducting scientific studies, supervising PhD candidates and specifically conducting HIT studies 
in pulmonary and cardiac patients. International cooperation is provided by the project leader and 
supervisor Michael Durheim. We are confident that the research group possesses the necessary 
competence and expertise to accomplish the objectives of the study.   

The research team consists of following members; 
x Project leader and supervisor Michael Durheim, MD; Department of Respiratory Medicine, OUS , 

Division of Pulmonary, Allergy and Critical Care Medicine, Duke University Medical Center 
x Project leader and exercise physiologist Elisabeth Edvardsen, MSc, PhD; Department of Pulmonary 

Medicine, Ullevål, OUS and Norwegian School of Sport Sciences 
x Supervisor and associate professor May Brit Lund, MD, PhD; Department of Respiratory Medicine, 

OUS 
x Project manager Professor Johny Kongerud, MD, PhD; Department of Respiratory Medicine, UiO, 

OUS 
x Muscle physiologist: Professor Truls Raastad, MSc, PhD; Department of Physical Performance, 

Norwegian School of Sport Sciences 
x Statistician: Professor Ingar Morten Holme, PhD; Department of Sports Medicine, Norwegian 

School of Sport Sciences 
x Professor Lars Gullestad, MD, PhD; Department of Cardiology, OUS and UiO 
x Master student: Inger Lise Pladsen, UiO and OUS 
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x Master student: Vibeke Klungerbo, Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sport 
Sciences 

x Master student: Hanne Flatsetøy, Department of Sports Medicine, Norwegian School of Sport 
Sciences 
 
 

3.1 Time schedule  
 
 2017 2018 2019 2020 
Protocol writing, ethical 
committee, logistics   

X 
 

      

Establishing data base  X 
 

     
Clinical study   X X X     
Data analysis, publication 
PhD thesis/dissertation 

   X X X 
X 

 
X 

 

 
 
4.0 Budget: 
We apply for one to two doctoral fellows. A senior researcher (20%) will be funded by OUH. The 
budget also includes tests of pulmonary function, fitness tests (CPET and strength), DXA scan, 
personal trainers, data collection- and staff meetings. 
"Stimulerings midler " from HLK and funding from the Dept. of Respiratory Medicine (Invent2) 
and other sources (personal assets) will cover study expenses for the first year. We will also apply 
for grants from "Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering" and from "Helse Sør Øst".  
 
5.0 User involvement 
Users (i.e. patients undergoing lung transplantation) will be included in all aspects and in each stage 
of the study. 
 

6.0 Ethical considerations 
The HILT study will be conducted in accordance with the Helsinki declaration and the CONSORT 
statement for non-pharmacologic interventions.42 Approval of the study protocol will be sought in 
2016 from the Regional Committee for Medical Ethics, South-Eastern Norway. The study will be 
registered in ClinicalTrial.gov before start of recruiting participants.  
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2017/399  Effekt av høyintensiv trening etter lungetransplantasjon 

 Oslo universitetssykehus HFForskningsansvarlig:
 Elisabeth EdvardsenProsjektleder:

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av
Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) i møtet
23.03.2017. Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven (hfl.) § 10, jf. forskningsetikkloven §
4.

Prosjektomtale
Pasienter som har gjennomgått lungetransplantasjon (LTx) har betydelig redusert fysisk form pga langvarig
inaktivitet før LTx. Funksjonsnedsettelsen vedvarer lenge etter LTx til tross for normalisering av
lungefunksjon, og er relatert til nedsatt skjelettmuskelfunksjon og dårlig fysisk form. Ca 30-50% utvikler
livsstilssykdommer, og de fleste får med hyperkolesterolemi, hypertensjon, overvekt og osteoporose. Formål
med prosjektet er å undersøke effekt av et høyintensivt 20 ukers treningsprogram gjennom en randomisert
kontrollert studie hvor primærutfallsmål er endring i maksimalt oksygenopptak. Videre vil vi 1) kartlegge
fysisk form, fysisk aktivitet og livskvalitet, 2)identifisere eventuelle fysiologiske begrensninger, 3) vurdere
langtidseffekter av trening på komorbiditet og overlevelse. Studien kan ha betydning for "Standard of Care",
dvs gi kunnskapsbaserte retningslinjer for rehabilitering etter LTx. Gunstig effekt på komorbiditet og
overlevelse gir også helseøkonomisk gevinst.

Vurdering
I denne studien vil pasienter som har gjennomgått lungetransplantasjon ved Oslo universitetssykehus de
siste tre årene, rekrutteres til et opplegg som medfører høyintensiv trening. Programmet beskrives av søker
som både tidkrevende og slitsomt, og mange pasienter er engstelige for å drive med fysisk aktivitet i
etterkant av operasjonen. De står dermed også i fare for å utvikle komorbiditet i form av livsstilssykdommer.
Studien har som formål å finne ut om veiledet trening kan bidra til å redusere denne faren.

Medisinsk og helsefaglig forskning skal organiseres og utøves forsvarlig, jf. helseforskningslovens § 5. Før
forskning på mennesker gjennomføres skal det gjøres en grundig vurdering av risiko og belastning for
deltakerne. Disse må stå i forhold til påregnelige fordeler for forskningsdeltakeren selv eller for andre
mennesker, jf. § 22.

Prosjektleder gir i søknaden en utførlig redegjørelse for fordeler, ulemper og forsvarlighet knyttet til
prosjektet. Deltakerne vil få individuelt tilpassede treningsprogrammer, undersøkelser gjøres i sykehusmiljø
og man følger opp tett underveis i prosjektperioden. Tidligere erfaring med samme intervensjon i en gruppe
hjertetransplanterte, viser at studien er gjennomførbar og trygg.
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1.  

2.  

Komiteen konkluderer med at prosjektet fremstår som forsvarlig.

Angående biologisk materiale i studien
Det angis i søknaden at humant biologisk materiale vil oppbevares i den godkjente generelle
forskningsbiobanken  (REK-ref. 2013/1001). JohnnyBiologiske prøver fra pasienter på Lungeavdelingen
Kongerud er ansvarshavende for forskningsbiobanken, som i følge søknad vil inneholde fullblod, serum,
plasma og biopsimateriale.

Komiteen kan ikke gjenfinne opplysninger om en såpass omfattende prøvetaking i søknad, protokoll eller
informasjonsskriv til deltakerne. I informasjonsskrivet angis det at det kun vil tas en enkelt blodprøve fra
fingertupp, og skrivet inneholder ingen opplysninger om biobank.

Komiteen har dermed kun realitetsbehandlet den angitte blodprøven fra fingertupp. Øvrige prøver må søkes
som en eventuell prosjektendring, etter helseforskningslovens § 11, og er således  dekket av denneikke
godkjenningen.

Oppbevaring av data etter prosjektslutt
Det er i søknaden angitt en oppbevaringstid for opplysninger etter prosjektslutt på 15 år. Vanlig tid før
sletting eller anonymisering etter avslutningen av et forskningsprosjekt er 5 år, jf. helseforskningslovens §
38. Komiteen kan ikke se at det er angitt noen særskilte grunner til forlenget oppbevaring av studiedata, og
setter derfor en tidsavgrensning for oppbevaring av data i tråd med dagens praksis.

Ut fra dette setter komiteen følgende vilkår for prosjektet:

Prøvetaking utover blodprøve fra fingertupp må søkes som prosjektendring, jf.
helseforskningslovens § 11.
Prosjektdata skal kun oppbevares i fem år etter prosjektslutt.

Vedtak
Prosjektet godkjennes under forutsetning av at ovennevnte vilkår oppfylles, jf. helseforskningslovens §§ 9
og 33.

Tillatelsen gjelder til 31.12.2032. Av dokumentasjonshensyn skal prosjektopplysningene likevel bevares
inntil 31.12.2037. Opplysningene skal lagres atskilt i en nøkkel- og en opplysningsfil. Opplysningene skal
deretter slettes eller anonymiseres, senest innen et halvt år fra denne dato.

Komiteens avgjørelse var enstemmig.

Komiteens vedtak kan påklages til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, jf.
Forvaltningslovens § 28 flg. Eventuell klage sendes til REK Sør-Øst. Klagefristen er tre uker fra mottak av
dette brevet.

Sluttmelding og søknad om prosjektendring
Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK sør-øst på eget skjema senest 15.10.2032, jf. hfl. §
12. Prosjektleder skal sende søknad om prosjektendring til REK sør-øst dersom det skal gjøres vesentlige
endringer i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, jf. hfl. § 11.

Med vennlig hilsen

Britt-Ingjerd Nesheim
Professor dr.med
leder REK sør-øst C
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Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
Fysisk form og effekt av høyintensiv kondisjon- og styrketrening   
etter lungetransplantasjon 
 
Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en forskningsstudie som har til hensikt å undersøke fysisk 
aktivitet og fysisk form etter lungetransplantasjon, samt studere effekt av et høyintensivt kondisjon- og 
styrketreningprogram. 
 
Du har nå gjennomført en lungetransplantasjon for minst seks måneder siden. Transplantasjonen har 
bedre lungefunksjonen din betraktelig, noe som bør øke din fysiske form og bedre livskvaliteten. Man 
har imidlertid sett at transplanterte pasienter bruker overraskende lang tid på å hente seg inn igjen etter 
langvarig sykdom, og funksjonsnivået og helsestatusen bedres i mindre grad enn først forventet. 
Kunnskap om helse koblet opp mot funksjonsnivå og aktivitetsnivå etter transplantasjon er således 
mangelfull. Samtidig vet vi at systematisk trening har vist god effekt på overlevelse og økt livskvalitet 
hos andre pasientgrupper, men det er ikke undersøkt tidligere hos pasienter etter lungetransplantasjon. 
Vi ønsker derfor å invitere deg til deltakelse i et forskningsprosjekt som går ut på å kartlegge fysisk 
form, aktivitetsnivå og helsestatus etter transplantasjon, samt finne ut om trening kan ha positiv effekt 
på arbeidskapasitet, muskelfunksjon, helse, livskvalitet og overlevelse. En tilsvarende studie er gjort 
blant hjertetransplanterte pasienter ved Rikshospitalet, men resultatene lar seg ikke direkte overføre til 
lungetransplanterte. Det er Oslo Universitetssykehus som er ansvarlig for studien. Den gjennomføres i 
samarbeid med Norges idrettshøgskole. 
 
Hva innebærer studien? 
Studien innebærer at du må møte til en utvidet undersøkelse fire ganger i løpet av de neste to årene. 
Undersøkelsene vil bli samkjørt med de faste kontrollene etter transplantasjon. Den første 
undersøkelsen vil bli foretatt minst 6 mnd etter transplantasjon, den andre ca 6 mnd etter inklusjon, og 
den tredje og fjerde etter henholdsvis ett og to år etter inklusjon. Undersøkelsen omfatter grundig 
måling av lungefunksjonen samt gange på tredemølle fra lett til tung belastning for bestemmelse av 
arbeidskapasitet. Under belastningen måles også pusteevne og oksygenopptak i lungene. Det vil bli tatt 
en enkel blodprøve fra fingertuppen for måling av melkesyrenivå. I forbindelse med undersøkelsen vil 
vi også måle muskelstyrke, fysisk funksjon og kroppssammensetning. Sistnevnte for vurdering av 
bentetthet og størrelsen på muskelmassen. Hensikten er å se hvordan muskelmassen endrer seg i tiden 
etterpå. Det vil bli tatt blodprøve fra armen på vanlig måte til rutineanalyser (standardprøver etter 
transplantasjon). I tillegg vil det bli tatt ekstra blodprøverør til forskningsprosjektet. Disse prøvene 
skal langtidslagres i en egen generell biobank ved Lungeavdelingen (Navn på biobanken er Biologiske 
prøver fra pasienter på Lungeavdelingen (REK-ref. 2013/1001) og ansvarshavende er avdelingsleder 
Johnny Kongerud. Varighet 2043). 
 
Etter den første undersøkelsen vil du bli tilfeldig trukket ut til deltakelse i enten en treningsgruppe eller 
en kontrollgruppe. Treningsgruppen skal trene tre ganger pr uke i ca 20 uker hvor hovedmålet er å øke 
kondisjon og muskelstyrke. Treningen vil foregå individuelt med personlig trener og fysioterapeut på 
hjemstedet ditt.  Du vil starte forsiktig og intensiteten vil være tilpasset ditt eget funksjonsnivå basert 
på den første undersøkelsen. Deretter vil intensiteten øke både med tanke på kondisjon og 
muskelstyrke. Etter ca to år gjennomføres den siste undersøkelsen.  Kontrollgruppen vil følge 
sykehusets vanlige rutine etter lungetransplantasjon, hvor vi oppfordrer til å gjennomføre 
rehabilitering i tråd med sykehusets anbefalinger. Kontrollgruppen deltar for øvrig i alle 
undersøkelsene. 
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Etter hver undersøkelse vil vi registrere ditt dagligdagse aktivitetsnivå over en uke. Dette skjer ved at 
du bærer en aktivitetsmåler (skritteller festet til livet) som registrerer bevegelse. Du må også fylle ut et 
spørreskjema vedrørende fysisk aktivitet, kosthold og røykevaner, symptomer og plager i forbindelse 
med sykdomsforløpet, samt hvordan du har det i tiden etter lungetransplantasjonen (livskvalitet).  
 
Relevante opplysninger fra din pasientjournal vil også bli innhentet i studien. Opplysninger som 
registreres om deg vil være din diagnose, transplantasjonsforløp, lungefunksjonsstatus og data 
vedrørende fysisk form. I tillegg vil vi registrere eventuelle komplikasjoner og dødsårsak koblet opp 
mot funksjonell status. Opplysninger om deg kan senere bli koblet med Dødsårsaksregisteret. 
 
Hvis vi i løpet av studien skulle avdekke uforutsette medisinske funn, vil disse blir fulgt opp 
umiddelbart, og adekvat utredning og behandling vil straks bli iverksatt.  
 
Mulige fordeler og ulemper 
Fordelen ved deltakelse i studien er at helsetilstanden din vil bli grundig fulgt opp, og du vil få god 
innsikt i egen helsesituasjon uansett hvilken gruppe du trekker. Trekkes du til deltakelse i 
treningsgruppen, vil du gjennom et strukturert treningsprogram og få mulighet til å bedre din fysiske 
form, med de gunstige innvirkninger dette kan ha på mange kroppslige funksjoner. Du vil også få 
tildelt en personlig treningsveileder og fysioterapeut som vil følge deg tett gjennom hele 
treningsperioden. Trekker du tilhørighet i kontrollgruppen vil du ikke få tilbud om ukentlige 
treningsøkter, men vil bli oppfordret til å delta i rehabiliteringstilbud som gis fra sykehuset og på 
hjemstedet. Uansett gruppetilhørighet vil du ha mulighet for å treffe likesinnede pasienter i samme 
situasjon som deg. Erfaringer fra studien vil senere kunne hjelpe andre i samme situasjon. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg 
Alle målinger og registreringer tatt av deg og informasjonen som registreres om deg skal kun brukes 
slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og 
fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine 
opplysninger gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har 
adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i 
resultatene av studien når disse publiseres. Hvis du sier ja til å delta i studien, har du rett til å få innsyn 
i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Du har videre rett til å få korrigert eventuelle feil i de 
opplysningene vi har registrert. Dersom du trekker deg fra studien uansett tidspunkt, kan du kreve å få 
slettet innsamlede opplysninger. Opplysningene blir slettet senest i 2032. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke tilbake ditt 
samtykke til å delta i studien. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre behandling. Dersom du 
ønsker å delta, undertegner du samtykkeerklæringen på neste side. Om du nå sier ja til å delta, kan du 
senere trekke tilbake ditt samtykke uten at det påvirker din øvrige behandling. 
 
Prosjektgruppe 
Studien ledes av overlege Michael Durheim ved Lungeavd., Rikshospitalet, i samarbeid med fysiolog 
og forsker Elisabeth Edvardsen ved Lungemed. avd., Ullevål og Norges idrettshøgskole. Fra 
Lungeavd. Rikshospitalet og Universitetet i Oslo deltar også overlege, førsteamanuensis May Brit 
Lund og avdelingsleder, professor Johny Kongerud. Sistnevnte er prosjektansvarlig. Overlege, 
professor Lars Gullestad ved Kardiologisk avd. Rikshospitalet og Universitetet i Oslo er medarbeider i 
prosjektet. Professor Ingar M Holme og professor Truls Raastad er samarbeidspartnere fra Norges 
idrettshøgskole.  
Dersom du har spørsmål til studien eller senere ønsker å trekke deg, kan du kontakte prosjektleder, 
overlege Michael Durheim, på tlf 23 07 25 15.  
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Samtykke for deltakelse i studien 
 
Jeg er villig til å delta i studien  
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------                      ------------------------- 
Signert av prosjektdeltaker                                                                                            Dato 
 
 
 
 
 
Bekreftelse på at informasjon er gitt deltakeren i studien   
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om studien 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------                    ------------------------- 
Prosjektleder                                                                                                               Dato 
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Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 
 

Institutt for helse og samfunn 
Avdeling for helsefag 
Postadr.: Postboks 1089 Blindern, 0317 Oslo 
Besøksadr.: Forskningsveien 3a, Harald 
Schjelderups hus, inngang 2 
 

Telefon: 22 84 53 78 
Telefaks: 22 84 53 83 
postmottak@medisin.uio.no 
www.med.uio.no/helsam 
Org.nr.: 971 035 854 

 

Hovedveileder: Professor Astrid Klopstad Wahl  
Masterstudent: Inger Lise Pladsen  

Dato:  11.05.2017 

Unntatt offentlighet: offl § 13 jf fvl § 13 
Deres ref.:  
Vår ref.: 2014/12114 

Svar på søknad om godkjenning av masteroppgaveprosjekt og veiledningsavtale 
Prosjekt: Fysisk aktivitet, fysisk form og helserelatert livskvalitet hos lungetransplanterte 
pasienter I Norge. En tverrsnittstudie 

Vi viser til søknad datert 28.04.2017 om godkjenning av ovennevnte masteroppgaveprosjekt ved 
Avdeling for helsefag, Universitetet i Oslo. Søknaden er vurdert av Kvalitetssikringsutvalget ved 
Avdeling for helsefag i møte 10.05.17. 

Faglig vurdering 

Prosjektets hensikt er å undersøke fysisk aktivitet, fysisk form og helserelatert livskvalitet hos 
lungetransplanterte pasienter i Norge 3-36 måneder etter transplantasjon. Prosjektet er et 
delprosjekt av en større RCT studie som utgår fra Oslo Universitetssykehus (OUS) og Norges 
Idrettshøyskole. Masterprosjektet er greit avgrenset og virker godt egnet for en masteroppgave.  
Tilbakemeldingene fra Forskningsforberedende kurs er stort sett tatt hensyn til i prosjektplanen, 
noen unøyaktigheter gjenstår og bør jobbes videre med i samråd med veileder. Det uttrykkes 
eksempelvis at sammenhengene mellom de valgte variabler er interessant og viktig kunnskap som 
kan komme til å påvirke praksis, men her savnes beskrivelse av hvordan dette påvirker praksis. Det 
planlegges å inkludere pasientene i studien 3-36 måneder etter transplantasjon, noe som vi antar  
er valgt på bakgrunn av en begrenset populasjon. Denne tidsforskjellen virker imidlertid å være et 
langt spenn og man kan spørres seg om tid fra transplantasjon potensielt vil kunne påvirke alle de 
valgte variablene og i så fall bør tas hensyn til i analysene.     

Forskningsetisk vurdering 

Det innhentes samtykke til å delta fra deltagerne og REK godkjenning foreligger. Det kommer ikke 
frem av informasjonsskrivet at data fra studien også skal benyttes til en masteroppgave. Det bør 
diskuteres med veiledere om man skal tilføye dette. Data som legges inn i SPSS beskrives som 
«anonyme». Vi antar at det her menes anonymiserte data, men at det finnes en kodenøkkel. Vi går 
ut fra at den beskrevne datalagring av papirer (spørreskjema + samtykkeskjema + kodenøkkel?) i 
låste arkivskap er i tråd med OUS sine datalagringsrutiner, og vi ber studenten sjekke ut dette. På 
denne måten kan data bli ganske identifiserbart, og det må undersøkes om en har lov til dette. 
Hvorvidt rutiner om fremleggelse for Personvernombudet ved OUS er fulgt, fremkommer ikke 
tydelig i søknaden, og bør også avklares. 
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Vedtak 

Tillatelse til gjennomføring av masterprosjektet gis under forutsetning av at det gjennomføres slik 
det er anført i søknaden, prosjektbeskrivelsen og de bestemmelser som følger av 
helseforskningsloven med forskrifter, og at Kvalitetssikringsutvalgets anmerkninger tas til følge. 

Veiledningsavtalen godkjennes. 

Lykke til med prosjektet. 

 

Med hilsen 

 

Kari Nyheim Solbrække     Marie Hamilton Larsen 
programleder, professor   leder, Kvalitetssikringsutvalget, postdoktor 
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