
Reportage 
Sektionen för Äldres Hälsa, Fysioterapeuterna 
 
 
 
IMT – ett kliniskt pilotprojekt 
 
Det finns evidens för att IMT (inspirationsmuskelträning) förbättrar gångsträcka, 
livskvalitet, minskar behovet av sjukhusvård och ökar livslängden hos äldre personer 
som har KOL (1) och hos personer med hjärtsvikt (2, 3). 
 
På Geriatriskt Centrum i Umeå har vi sjukgymnaster/fysioterapeuter ordinerat och 
instruerat IMT under några års tid men vi har haft begränsade metoder att mäta och 
därmed identifiera patienter med behov av denna träning och att utvärdera effekter. 
 
För att belysa vikten av och vinsterna av att IMT utförs samlade vi in uppgifter och 
mått utifrån tillgängliga metoder under 2018 och här kommer en liten sammanfattning 
av resultaten. 
 
Pilotprojektets syften 
- Att identifiera patienter med svag inspiratorisk muskelstyrka 
- Att värdera tillgängliga mätmetoder och argumentera för att köpa in bättre 
mätutrustning 
- Att mäta effekter av IMT 
 
Patientgrupp 
28 patienter inkluderades konsekutivt vid inskrivning på vårdavdelning eller 
inskrivning i öppenvårdsteam. Av dem hade 13 personer lungsjukdom och 15 hade 
hjärtsvikt. Medelåldern var 84,1 år och fördelningen kvinnor/män var 19/9. 
 
Mätmetoder 
Samtliga patienter skattades vid in- och utskrivning med PIF (Peak Inspiratory Flow), 
andningsfrekvens och saturation. Både patienten och ansvarig fysioterapeut 
bedömde också om andfåddhet var en begränsning i vardagen. 
 
Träning 
Eftersom detta pilotprojekt har genomförts i klinisk vardag har samtliga patienters 
rehabilitering innefattat olika typer av träning med utgångspunkt från individens 
behov, sjukdom(-ar) och/eller skada, t.ex. förflyttningar, gång, balans- och 
styrketräning enl. HIFE, höftprogram, hjärtsviktsträning etc. 
 

 



Baserat på tidigare erfarenheter erbjöds patienter med ett PIF-värde på 120 lit/min 
eller lägre och/eller med en saturation på 90% eller lägre dessutom IMT (n=13, 5 
patienter med hjärtsvikt och 8 med lungsjukdom). 
Tolv av dessa patienter tränade IMT med PEP/RMT-mask. En dam som hade 
syrgasbehandling på grimma fick ett munstycke till tre-vägsventilen istället för mask. 
Rekommendationen var 3x10 andetag minst 2 gånger per dag men följsamheten har 
inte säkerställts. 
 
 
Resultat 
PIF-värdena för hela gruppen (n=28) förbättrades från 120 lit/min till 130 lit/min i 
genomsnitt. För gruppen (n=13) som dessutom utfört IMT var förbättringen väsentligt 
större, från 113 till 127 lit/min. 
 

 
 
Många hade svårt med tekniken vid PIF-mätningen och munstycket uppfattades ofta 
vara för stort och inte särskilt anatomiskt format vilket gjorde det svårt att hålla tätt. 
En brist i metoden är att man mäter flöde, inte tryck och vi har inte hittat 
referensvärden. Sammantaget är det oklart om mätmetoden är tillförlitlig. 
 
 
 
Andningsfrekvensen minskade något för hela gruppen, från 21,3 till 19,6 
andetag/minut. Minskningen för mer tydligare för de patienter som även utfört IMT. 
Metoden att mäta andningsfrekvens uppfattas som genomförbar oavsett miljö och det 
finns referensvärden. Det är dock viktigt att mäta i smyg för att inte påverka 
patientens andning. 
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Saturationen förändrades inte nämnvärt, varken beräknat på samtliga deltagare eller 
gruppvis. 
Ett par kommentarer från patienter är väl värda att nämnas; ”Jag har fått kontroll över 
mellangärdet”, ”Bra att det finns något som jag klarar att träna själv”, ”Jag blir lugnare 
av att andas i masken”. 
 
 
Diskussion 
 
Med stöd av tidigare forskning ska patienter med svag inspiratorisk muskelstyrka till 
följd av KOL och/eller hjärtsvikt erbjudas IMT. Syftet att identifiera dessa patienter 
med hjälp av tillgängliga mätmetoder bedöms ha uppnåtts delvis; patienterna som 
genomförde IMT blev förbättrade och upplevde vinster med träningen men eftersom 
PIF inte kan sägas vara en helt valid och tillförlitlig metod är det osäkert om alla 
patienter med behov kunde identifieras. Studien väckte intresse hos klinikledningen 
och det finns förhoppning om en satsning på bättre mätutrustning. 
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