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Nätverksforum - spirometri

Dagens agenda

13:30 Välkomna! 

13:35-13.45 Presentationsrunda

13:45 – 14:30 Vad är nytt från ERS och GOLD

14:30 – 14:45 Fika

14:45 – 15:30 Fall och spirometrikurvor

15:30-16:00 Diskussion, kommande aktiviteter, utvärdering, avslut



Spirometri vad är nytt!

https://www.atsjournals.org/doi/10.1164/rccm.201908-1590ST



VAD ÄR NYTT SEN FÖREGÅENDE 
REVIDERING?

• Kraven på spirometertillverkarna har förändrats både angående tekniska egenskaper samt 
mjukvara 

• Förtydligande kring hygien vid spirometriutförande

• Uppdaterad lista angående relativa kontraindikationer

• Uppdaterat avsnitt angående förberedelser

• Reversibilitetstest, Ändrar namn till bronkdilatationstest

• Undersökarens roll förtydligas

• Tydligare och mera pragmatiska riktlinjer kring en bra undersökning

– acceptabel och reproducerbar mätning

• Bedömning av undersöknings kvalitet



▪ ISO-standardisering av programvara 

▪ Automatisk korrigering för BTPS

▪ Tydligare display som visar både volym och flöden

▪ Färgstaplar på blåsen som indikerar blåsens kvalitet

▪ Tydlig flödeskurva som kan visas för pat som hjälp att hålla ut 

blåset

▪ Ljudsignal som stöd till utföraren när inget flöde mäts (hjälper 

utföraren hålla koll på patienten)

Framtida önskemål gällande 

prestandakrav på spirometriutrustning
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Spirometrirapport



Referensmaterial och Lower Limit of Normal (LLN)

• Volymkurvans utseende påverkas av ålderseffekten. 

• Ju äldre vi blir desto mer förlorar vi elasticiteten, även lungorna som blir mer eftergivliga 
och kurvans form blir mer hängmatteformad. 

• Vitalkapaciteten minskar och residualvolymen ökar. 

Vid tolkning av patientens värden kan hänsyn tas till LLN (Lower Limit of Normal).

LLN ger en indikation på om det observerade värdet kan vara normalt trots att det ligger 
utanför referensområdet 



Z-score: Antal standardavvikelser 
som patientens värde ligger över 
eller under medelvärdet (predikerat
värde) i referensmaterialet 

Vad är normalt?
80% av förväntat värde vs LLN

% av förväntat = (observerat / förväntat) * 100
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Welch Allyn utgår – Medikro ersätter
IT-avd jobbar på en lösning mot Take Care, reservdelar till Welch Allyn kommer finnas flera år till



Hygienaspekter
• Basala hygienrutiner

• Skärmvägg

• Handdesinfektion till patienten

• Handskar vid kontakt med munstycke

• Tänk på hur du placerar patienten vid utblås

• Filter (om det finns utprovat för utrustningen)



Utrustning

• Kalibreringsspruta

• Tryckslang byts 1g/år eller efter 300 blås!

• Väderstation om ej utrustningen har det inbyggt BTPS korrigering

• Handtag 

• Näsklämma

• Skapa en rutin för regelbunden översyn av utrustning



▪ Utförs varje dag undersökningar 

ska göras!

▪ Kalibreringssprutan ska testas för 

läckage varje månad

▪ MTA ska kontrollera 

kalibreringssprutan årligen

▪ Om filtermunstycke används vid 

spirometri ska det även användas 

vid kalibrering
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Kalibrering/ Funktionskontroll 



Samma 
undersökning

På utförarens skärm
På läkarens skärm

Olika kvoter

Olika 
aspektförhållanden
4:1 resp. 2:1



Olika inställningar
på de olika datorerna.



Säkerställ att ni har samma 
inställningar på er 
vårdenhet.



Om långsam 
VC har utförts 
kan man klicka 
i FEV% som 
kvot för att få 
en uträkning 
på den högsta 
volymen.

FEV% räknar 
ut FEV1 jmf 
med högsta 
volym av 
forcerad, 
långsam och 
inspiratorisk.
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Relativa kontraindikationer



Används för att undersöka effekten av bronkdilaterande läkemedel. Individuell  
bedömning vid

▪ Förmaksflimmer/fladder

▪ Uttalad hjärtsvikt

▪ Pulmonell hypertension

▪ Lättutlöst angina

▪ Uttalad aortastenos

▪ Besvär med tremor
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Bronkdilatationstest 
Tidigare reversibilitetstest



▪ Varje undersökning ska ha en frågeställning och ett syfte.  
- Diagnostik? 

- Monitorering av pågående behandling?

▪ Beroende på syftet med undersökningen bör pågående 

medicinering sättas ut eller vara kvar!

▪ I samband med kallelsen bör finnas information till 

patienten kring läkemedel

T.ex. Tag inte din luftrörsvidgande inhalation Buventol 4 timmar innan besöket.                                                                                        

Tag dina inhalationsläkemedel som vanligt. Tag med dina inhalationsläkemedel

Patientinformation/ förberedelse
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Förslag på vilka läkemedel patienten kan ta 
inför spirometri

Läkemedel Diagnostik Astmauppföljning KOLuppföljning

SABA Nej Nej Ja

LABA Nej Nej (ibland) Ja

LAMA Nej Nej (ibland) Ja

SAMA Nej Nej Ja

ICS Ja men ta i beaktande Ja Ja

Leukotrienantagonist Ja men ta i beaktande Ja Ja



Om medicinering skall utsättas

▪ Ultralångverkande 2-stimulerare 48 timmar

▪ Ultralångverkande antikolinergika 48 timmar

▪ Långverkande antikolinergika 24 timmar

▪ Långverkande 2-stimulerare 24 timmar

▪ Atrovent 12 timmar

▪ Kortverkande 2-stimulerare 4-6 timmar

Inhalationssteroider och antileukotriener ska tas som 

vanligt

Personalinformation
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Standardisering av bronkdilatationstest

På din enhet bör skriftligt protokoll finnas gällande 

➢ Läkemedel

➢ Dos

➢ Administreringssätt

➢ Tid att vänta innan postblås

400 mikrogram salbutamol i spacer är ett exempel i riktlinjerna



Bronkdilatationstest 

2-stimulerare 

(Nytt test görs efter minst 15 minuter)

Aktiv substans Dos Antal 

inhalationer

Salbutamol 0,1 mg/dos 4-8 inhalationer

Salbutamol 0,2 mg/dos 3-4 inhalationer

Terbutalin 0,5 mg/dos 2-3 inhalationer

Formoterol 9 g /dos 2 inhalationer

Atrovent (obs vänta 40 min) 20 g /dos 8 inhalationer

Enligt internationella riktlinjer används minst 0,4 mg salbutamol med spacer. Dos 

beroende på ändamål.

I Sverige varierar de givna doserna för både vuxna och barn 0,4-0,8 mg.

25Spirometrikörkortet

Bronkdilatationstest
Förslag på doser



Dynamisk spirometri: Flöde/volymkurvan

• Med ”flöde/volym-kurva”
menar vi oftast den 

maximala flöde/volym-

kurvans utandningsdel 

Nationellt spirometrikörkort

Flöde (L/sek)

Volym (L)

1. START 
Här är lungorna 
fyllda maximalt. 

3. …upp till 

maxvärdet (PEF)

4. Flödet sjunker successivt,

pga minskande dimensioner på

luftvägarna och minskad kraft när

lungorna töms

5. …för att till slut sjunka

till noll när lungorna
är tömda så mycket 

det går. 
2. Snabb ökning av 

flödet i början…

6. Om maximalt 

forcerad inandning 
utförs ser det ut så här. 

• Inandningsdelen är inte 

nödvändig. 



Forcerad exspiration

▪ Informera patienten om undersökningen

✓ Normal andning 3-10 andetag

✓ Maximal snabb inandning

✓ Högst 2 sek paus före utandning

✓ Snabb forcerad utandning under maximalt 15 sek

✓ Barn och unga kan ha svårt att få till en platå pga hög elasticitet i lungorna

▪ Utföres minst 3 och högst 8 ggr (för barn kan fler blås behövas)
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Spirometriundersökningen



Spirometriundersökningen BEV

ATS / ERS kriterier
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BEV ses i Flöde-volym kurvan som ett 
litet flöde i början av utandningen 
innan flödesmax uppstår. Ett läckage av 
luft innan den snabba utblåsningen får 
inte i volym överstiga 5% av FVC 
och/eller 0,10 L. Om utandad volym 
understiger 5% av FVC så kan korrekt 
beräkning ske och FEV1 blir rätt. 
Programmet kompenserar.



The hesitation time, defined as the time from
the point of maximal inspiration to Time 0,
should be 2 seconds or less (Figure E13).
FEV1 and FVC measurements from a
maneuver with BEV exceeding the limit are
neither acceptable nor usable. A large BEV
will usually result in an erroneously high
FEV1 (74).

(BEV = Back Extrapolated Volume)

Radera sådan kurva!



Volymsändring högst 0,025 L 

under sista

utandningssekunden

Spirometriundersökningen EOFE

1 s

ATS / ERS kriterier
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Långsam vitalkapacitet

▪ Informera patienten om undersökningen

✓ Normal andning (3-10 andetag)

✓ Maximal långsam inandning

✓ Maximal långsam utandning

▪ Utföres minst 3 ggr. Max 8 ggr

▪ Skillnad mellan högst och näst högst VC får ej skilja mer än 0,15 liter
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Spirometriundersökningen

Låg prioritet i riktlinjerna.
Kan utföras om man misstänker att
volymen är falskt för låg, t.ex. patienten
Hostar på slutet eller platå inte uppnås.





Granskning av teknisk kvalitet

Kurvornas utseende
Bra peak?

Bra avslut med platå?

Nära mot Y-axeln?

Ligger kurvorna ”på” varandra?

Steg 1:

Titta på 

kurvorna!

Spirometrikörkortet

Steg 2:

Reprodu-

cerbara

värden?

Steg 3:

Kan vi 

godkänna?

Godkänn mätningen

Tag bort extremt avvikande kurvor och välj ”Slutresultat”

Om kurvorna ej är reproducerbara eller signalerar dålig teknik ange detta vid 

när du dokumenterar!

Reproducerbara värden?

Jämför alla FVC - på de två bästa ska inte skillnaden vara mer än 150 ml

Jämför alla FEV1 - på de två bästa ska inte skillnaden vara mer än 150 ml



Start nära Y-axeln 

Får ej skilja mer än 150 ml mellan de två bästa mätningarna i 
respektive spalt. Ensam utstickande kurva raderas.Kurvorna ska

ligga på 
varandra

EJ omlott.

Bra avslut med 
platå

Får ej skilja mer än 150 ml mellan de två bästa mätningarna i respektive spalt. 
Ensam utstickande kurva raderas.



Typisk kurva för 
barn utan 
obstruktivitet. 
Bågar lite utåt 
pga hög kvot. 
Har hög
elacticitet och
tömmer
lungorna snabbt.



Patient

Patient som
operetas för 
struma, 
avhuggen 
peak i detta 
fall.



Samma knyck 
På kurvan varje
Gång – ett
utseende i 
bronkerna. Kan 
vara normalt. 
Anamnesen 
viktig!
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Knyckar i
Bronkträdet.



Kvinna 32 år med astma. Tidigare 
alltid en liten ”knyck” på kurvan men 
ej så uttalad. Denna gång ledsen och 
grät en stund innan spirometri kunde 
utföras.



Ny spirometri en vecka senare.
Nu ser kurvan ut som den gjort 
tidigare.

Hade kanske en ”klump i halsen” efter 
gråt?



Klassificering av KOL enligt GOLD

Val av
läkemedelsbehandling

Nationellt spirometrikörkort

FEV1 (% av 

förväntat)

GOLD 1 ≥ 80

GOLD 2 50 - 79

GOLD 3 30 - 49

GOLD 4 < 30
R

is
k

(E
xa

ce
rb

at
io

n
er

) ≥2 eller
≥1 + sjukhusinläggning

0 eller 1, 
ej sjukhusinläggning (A) (B)

(D)(C)

mMRC 0-1
CAT < 10

mMRC ≥ 2
CAT ≥ 10

Symtom

Gradering av 
luftvägsobstruktion

Post-bronkodilator
FEV1/FVC < 0,7

Bedömning av symtom och risk för 
exacerbation

Diagnos konfirmerad 
med spirometri



© 2022 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

Val av
läkemedelsbehandling



Karolinska Svår KOL Centrum lanseras 

Syfte:

- Förbättra kliniskt omhändertagande av patienter med svår KOL.

- Öka möjligheterna till forskning på patienter med svår KOL i ”real life”.



Karolinska Svår KOL Centrum 

• Leds av sektionschef Nikolaos Lazarinis och professor Anders Lindén, båda överläkare vid 
ME Lung- och allergisjukdomar, K.

• Teamet bakom centrumbildningen söker dialog med primärvården för att optimera 
den kliniska nyttan för patienter med svår KOL.

• Startades under COVID-19-pandemin vid Lung- och allergimottagningen, K Solna 
och K Huddinge.

• Strukturerad vård med multidiciplinärt team.



Kriterier för acceptans av remiss

1. GOLD-stadium 3-4 (oavsett grupptillhörighet)
2. Frekventa exacerbationer (>1 som krävt vård 

inneliggande, >2 som krävt läkarbesök i öppenvård/vid 
akutmottagning)

3. Avancerad samsjuklighet

Övrigt:
1. Ett första behandlingsförsök enligt nationella riktlinjer bör 

finnas dokumenterat hos remittent.

Krav på innehåll i remissen

• Dynamisk spirometri med reversibilitetstest (< 6 månader 
gammalt)

• CAT score (< 6 månader gammalt)
• Röntgen lungor (< 6 månader gammalt)
• EKG-fynd (< 6 månader gammalt)
• Röntgen lungor (< 6 månader)
• Föregående behandlingsförsök enligt nationella riktlinjer
• Antal och typ av exacerbationer det senaste året
• Betydande samsjuklighet inklusive kronisk bronkit skall 

framgå
• Rökvanor/försök till rökstopp
• Missbruk utöver tobak (exempelvis alkoholmissbruk)

Karolinska Svår KOL Centrum 



Deltagarnas fall!







Fall

Bakgrund: Multisjuk patient med bl.a. hjärtsvikt och 
förmaksflimmer. Icke rökare.

Fråga 1. Hur räknas % förändring ut från första
spirometrin till den andra?

Fråga 2. Hur ska man behandla?







Svar 1

• Skillnaden på FEV1 mellan de två mät-tillfällena 
räknas högsta FEV1 – lägsta FEV1 genom FEV1 på  
den första mätningen. Detta blir endast 80ml och 
det är inte meningsfullt att räkna ut procent.

• Observera att procent kan bli hög när volymerna är
små.



Svar 2

• Utred hjärtsvikten. Om patienten har vätska på 
lungorna kan volymerna påverkas.

• Är förmaksflimmer under kontroll?

• Efter detta skulle man kunna man sätta in 
provbehandling med ICS.





Utvärdering

• https://link.webropolsurveys.com/S/5EE777BC0D3
07225

https://link.webropolsurveys.com/S/5EE777BC0D307225


Vårens aktiviteter 2023 från APC

Utbildningsdag:
• Onsdag 22 februari  Tid: Kl. 8:30-16:30 Utbildningdag om astma och allergi

anmälan via Janusinfo

Nätverksforum:
▪ 7 mars Yrkesvägledning vid allergi och astma, Torsplan
▪ 2 maj Förslag på ämne? Maila oss!
Kurser
▪ Nationellt Spirometrikörkort 24-25 jan samt uppföljning halvdag 8 feb  9-16:30
▪ Nationellt Spirometrikörkort 14-15 mars samt uppföljning halvdag 29 mars 9-16:30
▪ Nationellt Spirometrikörkort 9-10 maj samt uppföljning halvdag 24 maj 9-16:30




